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มีเร่ือง Pathology Forum เร่ือง Fluorescent in situ hybridization analysis for lymphoma 
นำเสนอโดย นพ.ธวัชชัย พงศพฤฒิพันธเปนตอนที่ 1 สำหรับ Review Article I 
นพ. ศุภชัย เอกวัฒนกิจ ไดทบทวนวารสารเรื่อง Eight cycles of ABVD versus 
four cycles of BEACOPP escalated plus four cycles of BEACOPP baseline 
in stage III to IV, International Prognostic Score ≥ 3, high-risk Hodgkin lymphoma: 
First results of the phase III EORTC 20012 Intergroup Trial สำหรับ Review Article II 

Interesting Article I พญ.นิศา มะเรือศรี ไดนำเสนอเร่ืองท่ีนาสนใจ 5 เร่ือง สำหรับ Interesting 
articles II พญ. พิมพใจ นิภารักษ ไดนำเสนอเร่ืองท่ีนาสนใจ 4 เร่ือง สำหรับ Case Discussion 
ฉบับนี้เปนเรื่อง Primary bone marrow lymphoma ไดนำเสนอผูปวยที่นาสนใจ โดย 
พญ. นงลักษณ คณิตทรัพย และ พญ.สุภาว ี แสงบุญ สุดทายเปน Q and A 
 หวังวาทานสมาชิกของชมรมคงจะไดรับความรูจากเรื่องราวตางๆ ที่บรรจุลงใน 
newsletter ฉบับนี้ ถามีขอสงสัยหรือตองการถามคำถามที่เกี่ยวของกับ lymphoma 
สามารถเขียนติดตอมาที่ email address tlsg.info@gmail.com 

whole brain radiation ในผู ปวยที ่ไดร ับ การวินิจฉัย Primary CNS lymphoma สำหรับ
พญ.พรรณี ประดิษฐสุขถาวรไดทบทวนวารสารเรื่อง บทบาทของการ 
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ผศ.นพ.ธวัชชัย  พงศพฤฒิพันธ

 Fluorescent in situ hybridization (FISH) analysis 
คือ เทคนิคการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม
หรือยีนโดยใช fluorescein-tag probe โดย hybridize กับยีน
ที่ตองการตรวจบนเซลล ไมวาจะเปนเซลลที่เตรียมจาก
การเพาะเล้ียง สเมียร หรือจาก paraffin embedded tissue 
จากนั้นตรวจดวยกลองจุลทรรศน นับเปนเทคนิคที่มี
ประโยชนสำหรับการวินิจฉัย lymphoma มาก แตใน
ประเทศไทยยังมีการใชงานนอยมาก เมื ่อเทียบกับ
โรงพยาบาลในประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยอาจมีสาเหตุดังน้ี 
การตรวจใชเทคนิคที ่ซับซอน และคาตรวจราคาแพง 
นอกจากน้ีประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความชำนาญ
เทคนิคน้ีชนิดของ probe ท่ีนิยมใชงานสำหรับ lymphoma 
นั้นมี 3 ชนิดหลักๆคือ 
 1) fusion probe คือ probe ที่ใชสำหรับตรวจหา 
fusion gene ที ่เฉพาะเจาะจงเชน ตองการตรวจหา 
IgH/CMYC fusion probe สำหรับ Burkitt lymphoma 
แตมีขอเสียคือ หากรายนี้เปน Burkitt lymphoma ที่มี 
IgK/CMYC translocation แทน นอกจากจะไมแสดงใหเห็น
ถึง fusion gene แลว probe บางชนิดจะไมแมแตแสดงใหเห็น
ความผิดปกติ
 2) break apart probe (Figure 1) คือ probe ที่ใช
สำหรับตรวจหา translocated gene ซ่ึงมีขอดีตรงท่ีใหความไว
ท่ีสูงมากท่ีสุดสำหรับการตรวจหา translocate gene ถึงแม
จะไมสามารถระบุ partner ท่ีแนชัดได probe ชนิดน้ีจึงเปน
ที่นิยมสำหรับการตรวจหา gene translocation มากกวา
fusion probe 
 3) chromosomal enumeration probe คือ probe 
ท่ียอมติดสวน centromere สำหรับนับจำนวน chromosome 
เชน chromosome 3 enumeration probe (CEP3) และ 
chromosome 18 enumeration probe (CEP18) สำหรับ
กลุม marginal zone lymphoma เปนตน
 ชนิดการตรวจที่สำคัญๆ ไดแสดงไวในตารางที่ 1 
และในบทความน ี ้  จะกล าวถ ึงการใช งาน FISH 
analysis ซึ่งแบงตามชนิด lymphoma ดังนี้
 1. เพื่อยืนยันการวินิจฉัย Burkitt lymphoma (FISH
 for IgH, CMYC, BCL2, BCL6 gene rearrangement)

Burkitt lymphoma (BL) มี pathogenesis จากการที่มี 
MYC gene translocation และตองเปนการ translocation 
เพียงจุดเดียวเทานั ้น หากมีมากกวา 1 จุด แมจะมี 
morphology และ immunophenotype แบบ BL ก็ตาม
จะถูกจัดเปน double-hit lymphoma หรือในกลุม B-cell 
lymphoma, unclassifiable, with feature intermediate 
between diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and 
BL ใน 2008 WHO classification ซ่ึง double-hit lymphoma 
จะไมตอบสนองตอการรักษาแบบ BL และมี prognosis 
ท่ีแยกวามาก ดังน้ันจึงแนะนำใหทำ FISH เพ่ือแยก double-hit 
lymphoma ออกใหได นอกจากน้ีเน่ืองจาก FISH analysis 
for CMYC มีความไวถึง 95% (สวนที่เหลือที่ตรวจไมพบ 
เชื่อวาเกิดจากคุณภาพชิ้นเนื้อที่ไมเหมาะสมหรือเทคนิค
มีขอบกพรอง) หากตรวจไมพบ MYC translocation 
ดวยเทคนิคนี ้ ซึ ่งใหความไวที่มากกวาการตรวจดวย 
classical cytogenetic พยาธิแพทยตองทบทวนการวินิจฉัย
เปนอยางยิ่งวารายนี้ยังจะเปน BL อยูอีกหรือไม และมี
ความเปนไปไดวาท่ีรายน้ีอาจเปน DLBCL ซ่ึงมีรายหลาย
ท่ีมี morphology คลาย BL หรืออาจมี artifact ทำใหเซลล
ตัวเล็กลงกวาปกติ และ artifact เหลานี้พบไดไมนอย  
สำหรับ immunophenotype นั้น แพทยหลายทานมัก
เขาใจผิดวาสามารถแยกโรค BL จาก DLBCL ไดเด็ดขาดน้ัน 
แทจริงแลว การยอม immunohistochemistry (IHC) เพ่ือหา
ลักษณะท่ีเขาไดและลักษณะท่ีเขาไมไดกับ BL ซ่ึง DLBCL 
นั ้นสามารถมี immunophenotype ที ่เหมือนกับ BL 
ไดทุกประการ  
 2. เพื่อแยกโรค B-cell lymphoma, unclassifiable, 
with feature intermediate between DLBCL with BL 
(FISH for IgH, CMYC, BCL2, BCL6 gene rearrangement)
โรคในกลุมน้ีไมใช lymphoma ชนิดเฉพาะเจาะจง แตเปน 
lymphoma ที่มี morphologic และ immunophenotypic 
feature ก้ำกึ่งระหวาง DLBCL และ BL ซึ่งพยาธิแพทย
ไมสามารถใหการวินิจฉัยที่แนชัดไดวาจะเปน lymphoma 
ชนิดใด ทั้งนี้ lymphoma ในกลุมนี้จำนวนหนึ่งในอดีต
ถูกเร ียกวา atypical BL หรือเปน lymphoma ที ่ม ี

Fluorescent in situ 
hybridization analysis for lymphoma (part 1)

Pathology Forum
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
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morphologic และ immunophenotypic feature ก้ำกึ่ง
ระหวาง DLBCL และ BL ซึ่งพยาธิแพทยไมสามารถให
การวินิจฉัยที่แนชัดไดวาจะเปน lymphoma ชนิดใด ทั้งนี้ 
lymphoma ในกลุ มนี ้จำนวนหนึ ่งในอดีตถูกเรียกวา 
atypical BL หรือเปน lymphoma ที่มี interobserver 
variation สำหรับการวินิจฉัยระหวาง BL และ DLBCL 
ในอัตราที่สูง โดยสรุปใน lymphoma เหลานี้ สวนหนึ่ง
ยังสามารถแยกเปน BL หรือ DLBCL ไดโดยการใช 
FISH analysis  for IgH, CMYC, BCL2, BCL6 gene 
rearrangement (ในรพ.ศิริราชราคาประมาณ 50,000 บาท) 
แตผูปวยมีโอกาสที่จะไดรับการรักษาที่ตรงกับโรคมากขึ้น 
นาจะเปนการลงทุนที่คุมคา และหนวยงานและสมาคมที่
เกี่ยวของนาจะผลักดันใหการตรวจนี้สามารถเบิกไดดวย
สิทธิตางๆ ในขณะที่ผูปวยสวนหนึ่งจะเปน double-hit 
lymphoma ซึ่งจะกลาวในหัวขอถัดไป
 3. เพื่อการวินิจฉัย double-hit lymphoma (FISH 
for IgH, CMYC, BCL2, BCL6 gene rearrangement)
Definition สำหรับ double-hit lymphoma นั้น คือ B-cell 
lymphoma ที่มี translocation ของ MYC gene รวมกับ 
BCL2 หรือ BCL6 gene หากมีการ translocation ของท้ัง 
3 gene นี้จะเรียกวา triple-hit lymphoma ถึงแมโรคกลุม
นี้จะพบไดนอย แตความสำคัญอยูที่ยังไมมีการรักษาที่
ไดผลดีและพยากรณโรคแยมาก มีหลักฐานวาโรคในกลุมน้ี
สวนหน่ึงเกิดตามหลัง indolent lymphoma เชน low-grade 
follicular lymphoma ที่มี BCL2 translocation อยูกอน 
จากนั้นเมื่อมี MYC translocation เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง hit 
ทำใหกลายเปน aggressive lymphoma ที่มีความรุนแรง
มากที ่ส ุดชนิดหนึ ่ง และlymphoma เหลานี ้อาจมี 
morphology และ immunphenotype คลาย BL บางราย
มีลักษณะแบบ B-cell lymphoma, unclassifiable, with 
feature intermediate between DLBCL with BL บางราย
มีลักษณะแบบ DLBCL สำหรับ lymphoma ใน 2 กลุมแรก
แนะนำใหตรวจทุกรายเพ่ือแยกโรคน้ีออก แตสำหรับ DLBCL 
นั้น เนื่องจากโรคนี้มีความชุกสูง หากตรวจทุกรายจะพบ 
double-hit lymphoma ในอัตราที่ต่ำ เปนการสิ้นเปลือง 
จึงมีงานวิจัยหลายช้ินเพ่ือพยากรณวา DLBCL ลักษณะใด
 จะพบ double hit lymphoma ไดบอย พบรายงานวา 
DLBCL with dual expression of CMYC and BCL2 
protein ซึ ่งพบวาในกลุ มนี ้มีประมาณ 25-50% เปน 
double hit lymphoma  

 เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับ FISH analysis for 
lymphoma นั ้นยังมีอีกมาก จึงจะกลาวถึงเรื ่องนี ้
ในโอกาสตอไป 

Figure 1. ตัวอยางภาพการตรวจดวย FISH analysis for 
MYC break apart probe ซึ่งใน case 1 จะพบวาไมพบ
การแยกตัวของ MYC gene ซึ่งจะเห็นวาจุดสีเขียวและ
จุดสีแดงซึ่งเปนสวน 5’ กับ 3’ ของยีนนี้ยังอยูชิดกัน 
ซึ่งบางครั้งก็ทับกันเห็นเปนจุดสีเหลือง ในขณะที่เคสที่ 2 
เชนในวงกลมท่ีวงไว จะเห็นมีจุดเขียวแยกหางจากจุดแดง 
ซึ่งหมายความวาเกิด MYC gene translocation ขึ ้น 
(แตไมทราบ translocate partner) 

ตารางท่ี1. ตารางสรุป chromosomal abnormality ท่ีสำคัญ
สำหรับ lymphoma

Chromosomal abnormalities in lymphomas
 lymphoma

Burkitt lymphoma
Di�use large B-cell lymphoma
Follicular lymphoma
MALT lymphoma

MYC: lgH (lgK, igL)
BCL6, BCL2, MYC: IgH, various
BCL2, BCL6: IgH
MALT 1, AP12, BCL10, FOXP1,
IgH, +3, +18

Genes/chromosome

Nodal MZL
Splenic MZL
Mantle cell lymphoma

+3, +18, +7

-7q31-32, +3q

-13q14.3, +12, -11q22-23,-
17p13, -6q21

CCND1: IgH
MYC: IgH, various gain

ALK: NPM or various
DUSP22, TPp63
TRA6,  TRD6,  TRB6

Plasmablastic lymphoma

CLL/SLL

ALK+ALCL

ALK-ALCL
T-lymphoblastic lymphoma
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นพ. ศุภชัย เอกวัฒนกิจ 

Carde P, Karrasch M, Fortpied C, Brice P, Khaled H, Casasnovas O, et al. J Clin Oncol. 2016 Jun 10;34(17):2028-36. 

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

 ยาเคมีบำบัดสูตร ABVD (Doxorubicin, bleomycin, 
vinblastine, and dacarbazine) เปนสูตรยามาตรฐาน
ในการรักษาโรคมะเร็งตอมน้ำเหลืองชนิดฮอดจกินใน
ระยะลุกลามมาก (advance Hodgkin lymphoma, HL) 
อยางไรก็ตามการเพิ ่มขนาดยาสะสม (cumulative) 
และความเขมขน (intensity) ของยาเคมีบำบัดสามารถ
เพิ่มอัตรา complete response (CR) และ event-free 
survival (EFS) ได ซึ่งเปนที่มาของการพัฒนาสูตรยาเคมี
บำบัด BEACOPPbaseline (bleomycin, etoposide, doxorubicin, 
cyclophosphamide, vincristine, procarba-zine, and 
prednisone) และ escalated BEACOPP (BEACOPPescalated)  
 ผลการศึกษา HD9 trial พบวายาสูตร BEACOPPbaseline 

และ BEACOPPescalated ใหผลการรักษา advance HL 
ที่ดีกวาการใชยาสูตร  cyclophosphamide, vincristine, 
procarbazine, and prednisone [COPP]/ABVD โดยมี 
overall survival (OS) ที่ 10 ป (80% v 86% v 75%) 
และ freedom from treatment failure (FFTF) (70% v 
82% v 64%) สูงกวาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.01)
อยางไรก็ตามไมพบมี FFTF advantage ของการใชยา
สูตรดังกลาวในกลุ มผู ป วยที ่ม ีอายุมากกวา 60 ป 
และพบผลขางเคียงที่รุนแรงไดมาก โดย grade 3 to 4 
anemia สูงถึง 25% ของรอบยาที ่ได คิดเปน 69% 
ของผูปวย
 ผลการศึกษาใน HD12 trial ยืนยันความสำคัญ
ของการใชสูตรยาที ่เขมขนในชวงแรกของการรักษา 
โดยผลการ รักษาไมตางกันเมื่อเปรียบเทียบระหวางยา

BEACOPPesca la ted 8  รอบ และ BEACOPP4+4 
(BEACOPPescalated 4 รอบตามดวย BEACOPPbaseline  4 รอบ: 
เพ่ือลดผลขางเคียงในระยะยาว) ในขณะท่ีการศึกษา HD15 trial 
เปรียบเทียบระหวาง BEACOPPescalated  6 และ 8 รอบให
ผลการรักษาไมตางกัน ทั้งนี้ขนาดยาสะสมของยาสูตร 
BEACOPP4+4 และ 6 รอบของBEACOPPescalated แทบจะ
ไมแตกตางกัน (doxorubicin, 240 v 210 mg/m2; 
cyclophosphamide, 7,600 v 7,500 mg/m2; etoposide, 
3,600 v 3,600 mg/m2; and procarbazine, 560 v 420 
mg/m2, respectively).

 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาแบบสุม phase III ของ The 
European Organisation for Research and Treatment 
of Cancer Lymphoma Group (EORTC) intergroup 
trial เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาดวย ABVD (8 รอบ
ใหยาทุก 4 ส ัปดาห; ABVD8) และ BEACOPP4+4 
(ใหยาทุก 3 สัปดาห)  ในผูปวย classic HL stage III 
หรือ IV ที่มีอายุระหวาง 16-60 ปและยังไมเคยไดรับ
การรักษามากอน โดยมีขนาดของรอยโรคที่วัดได WHO 
performance status (PS) 0-2 คะแนน และ International 
Prognostic Score (IPS) ≥ 3
  การประเมินผลการรักษาอาศัยผลการตรวจทาง
คลินิกและผล computed tomography ตามเกณฑของ 
the Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 
(RECIST) for HL ภายหลังไดรับยารอบที่ 4 6 และ 8 
นอกจากน้ีมีการใชนิยามของ CRu ดังแสดงใน HD12 trial

Eight Cycles of ABVD Versus Four Cycles of BEACOPPescalated Plus Four Cycles 
of BEACOPPbaseline in Stage III to IV, International Prognostic Score ≥ 3, 
High-Risk Hodgkin Lymphoma: First Results of the Phase III EORTC 20012 

Intergroup Trial  

Review article I

บทนำ

 วิธีการศึกษาวิจัย
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นพ. ศุภชัย เอกวัฒนกิจ 

Carde P, Karrasch M, Fortpied C, Brice P, Khaled H, Casasnovas O, et al. J Clin Oncol. 2016 Jun 10;34(17):2028-36. 

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

 ยาเคมีบำบัดสูตร ABVD (Doxorubicin, bleomycin, 
vinblastine, and dacarbazine) เปนสูตรยามาตรฐาน
ในการรักษาโรคมะเร็งตอมน้ำเหลืองชนิดฮอดจกินใน
ระยะลุกลามมาก (advance Hodgkin lymphoma, HL) 
อยางไรก็ตามการเพิ ่มขนาดยาสะสม (cumulative) 
และความเขมขน (intensity) ของยาเคมีบำบัดสามารถ
เพิ่มอัตรา complete response (CR) และ event-free 
survival (EFS) ได ซึ่งเปนที่มาของการพัฒนาสูตรยาเคมี
บำบัด BEACOPPbaseline (bleomycin, etoposide, doxorubicin, 
cyclophosphamide, vincristine, procarba-zine, and 
prednisone) และ escalated BEACOPP (BEACOPPescalated)  
 ผลการศึกษา HD9 trial พบวายาสูตร BEACOPPbaseline 

และ BEACOPPescalated ใหผลการรักษา advance HL 
ที่ดีกวาการใชยาสูตร  cyclophosphamide, vincristine, 
procarbazine, and prednisone [COPP]/ABVD โดยมี 
overall survival (OS) ที่ 10 ป (80% v 86% v 75%) 
และ freedom from treatment failure (FFTF) (70% v 
82% v 64%) สูงกวาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.01)
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Intergroup Trial  

Review article I

บทนำ

 วิธีการศึกษาวิจัย

5

 Primary end point คือ EFS Secondary end points 
ไดแก complete response (CR) or unconfirmed CR 
(CRu), disease-free survival (DFS) ในผูปวยที่ได CR, 
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2 (0.7)

WHO PS

   0

   1

   2

   3

   Missing

Clinical stage 

   II

   III

   IV

   Missing

ABVD8 (N=275)

No. (%)

BEACOPP4+4 (N=274)

No. (%)
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Treatment
 ABVD8 (N = 275; O=98)
 BEACOPP4+4 (N = 274; O=81)
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Discontinued treatment

8

9

7

2

7

10

Relapse/progression

<PR at cycle 4 / < CR/CRu at cycle 6

Toxicity

Death not as a result of HL

Refused treatment 

Other reasons 

1

11

24

2

6

5

ABVD8 

(N=43)

BEACOPP4+4 

(N=49)

Cause of Death
No. (%)

15 (5.5)

2 (0.7)

9 (3.3)

2 (0.7)

1 (0.4)

2 (0.7)

2 (0.7)

Relapse/progression

<PR at cycle 4 / < CR/CRu at cycle 6

Toxicity

Death not as a result of HL

Refused treatment 

Other reasons 

7 (2.6)

4 (1.5)

6 (2.2)

3 (1.1)

1 (0.4)

2 (0.7)

0 (0.0)

ABVD8 

(N=43)

BEACOPP4+4 

(N=49)

 สาเหตุของการหยุดการรักษาและการเสียชีวิตแสดง
ในตารางที ่ 2 และ 3 นอกจากนี้พบวา late second 
malignancies 8 คนในกลุม ABVD8 (2 lung, 3 NHL, 2 
MPN, 1 other) และ 10 คนในกลุ ม BEACOPP4+4 

(1 lung, 2 NHL, 4 MPN, 3 other) โดยมีcumulative 
incidence rates ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ 4 ป
(3.4% v 4.7%). 

 ในการศึกษาน้ี EFS ถูกนำมาใชเปนผลการศึกษาหลัก
เพื่อแสดงประสิทธิภาพและความเปนไปได (feasibility) 
ในการรักษา ขณะที่เริ่มการศึกษานี้การตรวจ Positron 
emission tomography ยังไมไดรวมอยู ในมาตรฐาน

การตรวจประเมินโรคแมวาผลการรักษาทั้ง 2 กลุมจะมี 
CR และ EFS ในอัตราใกลเคียงกัน กลับพบวาสาเหตุ
ท่ีทำใหผูปวยมี treatment failure น้ันแตกตางกัน ในกลุม 
ABVD8 พบมี progressed หรือ relapsed มากกวากลุม 
BEACOPP4+4 อยางไรก็ตาม DFS และ PFS ใกลเคียงกัน
มากกวาที่คาดหมายไวจากผลการศึกษาของ HD9 tria
 ผลขางเคียงในระยะยาวยังคงตองรอผลการศึกษา
ตอไปโดยคาดวาอัตราการเกิดนาจะต่ำกวาการศึกษา
กอนจากการที ่ไม ได ร ับการรักษาดวยการฉายรังสี 
การศึกษากอนหนานี้ (โดย GHSG) พบวา BEACOPP4+4 
ทำใหเกิด secondary hematologic malignancies 
มากกวาสูตรการรักษาอื่นถึง 3.5 เทา สวนใน HD2000 
randomized trial พบความเสี่ยงในการเปน secondary 
hematologic malignancies ที่ 10 ป เทากับ 6.7 ในกลุม 
BEACOPP4+4 เทียบกับ 0.9 ในกลุม ABVD (P = .027) 
นอกจาก ABVD ไมทำใหผูปวยเปนหมัน ยังพบวาการ
ไดรับยา BEACOPP สัมพันธกับการเกิด testicular 
และ ovarian damageอีกดวย  สำหรับความเปนไปได
ของการเก็บเซลลตนกำเนิดเพ่ือใชสำหรับ salvage therapy 
ในผูปวยที่โรคลุกลามหรือกำเริบนั้นตองรอผลการศึกษา
ตอไป 

 สำหรับผูปวย advanced-stage HL การใหการรักษา
ดวย ABVD8 หรือ BEACOPP4+4 ใหผลการรักษาไม
แตกตางกัน  

 สรุป

 บทวิจารณ

ตารางที่ 2. สาเหตุการหยุดการรักษาของผูปวย
(discontinued treatment)

ตารางที่ 3. สาเหตุการเสียชีวิตของผูปวย
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พญ.พรรณี ประดิษฐสุขถาวร
สาขาอายุรศาสตรโรคเลือด โรงพยาบาลจ�ฬาภรณ

บทบาทของการ whole brain radiation ในผูปวยท่ีไดรับ
การวินิจฉัย primary CNS lymphoma

 ผูปวยหญิงอายุ 63 ป มีอาการมึนศึรษะและปวดศีรษะ ไดทำ MRI พบวา มีกอนขนาด 3X4 cm ที่บริเวณ 
right parietal lobe ไดตัดชิ้นเนื้อผลเปน CD20-positive diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) ไดทำ PET 
scan และเจาะไขกระดูกพบปกติ  ผูปวยไมมีโรคประจำตัวอื่น ๆ มี performance status ดี ไดรับการรักษาดวย 
rituximab รวมกับยา methotrexate (3.5 g/m2) และ high dose cytarabine (2 X 2g/m2) หลังจากไดยาไป 4 ครั้ง 
ไดทำ MRI brain พบวามี partial response และเมื ่อไดยาครบ 6 ครั ้ง ไดรับการประเมินพบวาได complete 
radiographic response จึงไดวางแผนเพื่อใหยาตอเปนระยะ consolidation เพื่อลดการกลับเปนซ้ำ จึงพิจารณาวา
จะให myeloablative หรือ nonmyeloablative chemotherapy หรือ whole brain radiotherapy  (WBRT)

 มะเร็งตอมน้ำเหลืองในระบบประสาทสวนกลาง (primary central nervous system lymphoma; PCNSL) 
พบเปนชนิด DLBCL1 ในอดีตมีการรักษามาตรฐานใหการรักษาโดยใหยาเคมีบำบัดเปนสูตร high  dose 
methotrexate based regimen (HD-MTX) แลวตามดวย consolidation WBRT ไดมีการศึกษา random ในผูปวยที่ได 
complete remission หลังจากไดยา induction  เปรียบเทียบระหวางการให consolidation WBRT กับการสังเกตการณ 
พบวาการทำ WBRT อาจเพิ่มระยะเวลาของการตอบสนอง แตไมเพิ่ม overall survival (OS) 

 มะเร็งชนิดนี้มีอุบัติการณการเกิด 2/106 ตอคนตอปในประเทศตะวันตก2 ในอดีตการรักษาหลักคือการทำ 
WBRT และการให steroid ซึ่งมีอัตราการหายที่ดี แตมีอัตราการกลับเปนซ้ำสูง โดยมีอัตราการรอดชีวิตรอยละ 
20 ที่ 5 ปี3 การให HD-MTX-based chemotherapy แลวตามดวย consolidative WBRT ก็ยังเปนวิธีรักษาที่
ใชบอย4 

Kasenda B, Loeffler J, Illerhaus G, Ferreri AJ, Rubenstein J, Batchelor TT. The role of whole brain radiation in 
primary CNS lymphoma. Blood. 2016 Jul 7;128(1):32-6.
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 ไดมีการสืบคนขอมูลจาก Cochrane ตั้งแตป 1950 ถึง เดือน กุมภาพันธ 20145,6 และจาก MEDLINE ชวงเดือน
มีนาคม 2014 เพื่อหาการศึกษาที่เปน random เพื่อดูบทบาทของ WBRT ใน PCNSL ใชคำสำคัญไดแก primary CNS 
lymphoma, PCNSL, radiotherapy ไมพบการศึกษาที่เปน ramdom ที่มีความสมบูรณ ดังแสดงตามตารางที่ 1 ซึ่งมี
จำนวน 3 การศึกษา ดังนั้นในการทบทวนครั้งนี้จึงไดเลือกการศึกษาที่เปน prospective non randomize มาดวย 
ซึ่งมีทั้งผูปวยไดรับ WBRT และไมไดรับ WBRT นอกจากนี้ยังไดนำเอาการศึกษายอนหลังมาทบทวนดวย

 มีการศึกษา prospective ผูปวย 41 คน เปน multicenter study โดยใชแสง 40 Gy รวมกับ 20 Gy boost 
(RTOG 83-15)7  รอยละ 63ของผูปวยที่ ตรวจทางรังสีหลังการรักษา พบวา CR 16 คน (39%) และ unconfirmed 
CR (“almost CR”) จำนวน 5 คน (12%) โดยมี median OS อยูที่ 11.6 เดือน, OS ที่ 1 ปอยู 45%, OS ที่ 2 ป
อยูที่ 25% ดังนั้นการฉายแสงสามารถคุมโรคได แตไดผลไมนาน และพบวา OS แยกวาถาฉายแสงเพียงอยางเดียว7 
นอกจากนี้พบวาผูปวยที่อายุมากกวา 60 ป จะมีพยากรณโรคที่แย สำหรับการศึกษา prospective อื่น ๆ ไดแก 
North Central Cancer Treatment Group 96-73-51 ซึ ่งให WBRT รวมกับ high-dose steroids ในผู ปวยที ่
อายุมากกวา 70 ป8 มีจำนวนผูปวย 19 คน อายุเฉลี่ย 76 ป ไดรับการฉายแสง 41.1 Gy รวมกับ 9 Gy boost 
แลวตามดวย high dose steroid พบวามี response rate 42% แตมี OS เพียง 33% ที่ 6 เดือน และการศึกษานี้
ก็ไดหยุดไปกอน8 โดยสรุปการ WBRT เพียงอยางเดียว หรือรวมกับ steroid มีประสิทธิภาพที่ไมดีในการรักษา
มะเร็งตอมน้ำเหลืองที่สมอง 

 มีการศึกษา RTOG 88- 06 ผูปวยจำนวน 52 คน ไดรับการรักษาโดยการใหยา 2-3 รอบของ cyclophosphamide, 
doxorubicin, vincristine, and dexamethasone (CHOD) รวมกับการให intrathecal MTX ตามดวย WBRT โดยมี 
total dose เทากับ 59.4 Gy (41.4 Gy plus 18 Gy tumor boost) พบวาผู ป วย 10 คน (19%) ไดร ับ CR 
หลังจากได CHOD และพบวา CR rate เพิ่มขึ้นเปน 38% หลังจาก  WBRT โดยมี median OS อยูที่ 16.1 เดือน 
และมี 2-year OS อยูที ่ 42%9 เมื่อทำการเปรียบเทียบทางออมกับการศึกษาอื่น พบวาผลการรักษานี้คลายกับ 
RTOG 83-157 ซึ่งเปนการศึกษา random ครั้งแรกในผูปวย PCNSL โดยการใหยา cyclophosphamide, doxorubicin, 
vincristine, and prednisone (CHOP)  และไป WBRT แตการศึกษานี้ก็ไดยุติลงหลังจากเก็บรวบรวมผูปวยได 53 คน 
(เปาหมายคือ 90 คน) เนื่องจากไมพบวาการให CHOP รวมกับ WBRT ชวยเพิ่ม OS (hazard ratio 1.19; 95% 
confidence interval, 0.51-2.76; median OS, 14 เดือนใน WBRT รวมกับ CHOP เทียบกับ 26 เดือนเมื่อ WBRT 
เพียงอยางเดียว)10 จึงสรุปไดวายาสูตร CHOP นั้นเขาระบบประสาทสวนกลางไดนอย
 สำหรับการใหยา HD-MTX ในผูปวยที่เปน PCNSL พบวาเพิ่มการตอบสนองที่ดีขึ ้น โดยมีการศึกษาโดย
ใหยา HD-MTX เพียงอยางเดียวแลวตามดวย WBRT11  หรือให HD-MTX รวมกับยาอื่น ๆ ที่สามารถเขาระบบ
ประสาทสวนกลางไดแลวตามดวย WBRT12-13  หรือให HD-MTX เพียงอยางเดียว หรือรวมกับยาอื ่น พบวา
สามารถชะลอการ WBRT ออกไป14  ดังนั ้นจากขอมูลหลาย ๆ การศึกษาทำให HD-MTX ไดกลายมาเปนสูตร
ยามาตรฐานในการรักษาผูปวย  แมวาจะมียาที่ใหรวมกับ HD-MTX หลายตัวในการศึกษาตาง ๆ กันที่ไดประโยชน 
แตมีเพียงการศึกษา random เดียวที่มีหลักฐานชัดเจนในการให HD-MTX รวมกับ HD-Ara-C โดยศึกษาในผูปวย 
89 คน โดยใหยา HD-MTX รวมกับ HD-Ara-C  แลว random การไดรับ WBRT 36 Gy dose (มี 9 Gy boost) 

ระเบียบวิธีวิจัย

วิธีการรักษาขนานแรกดวยการฉายแสงโดยไมมีการใหยาเคมีบำบัด (first line treatment)

วิธีการรักษาโดยใหการฉายแสงรวมกับการใหยาเคมีบำบัด
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กับกลุมที่ไมไดรับ WBRT สำหรับผูปวยที่อายุ 60 ปขึ ้นไปที่ได CR หลังไดยาเคมีบำบัดนั้นการจะฉายแสงหรือ
ไมขึ ้นอยูกับแพทยผู ทำการวิจัย15 นอกจากนี้ไดมีการศึกษา IELSG 32 พบวาการใหยา rituximab เพิ่มเขาใน
ผูปวยที่ไดรับยา HD-MTX/HD-Ara-C  อยูเดิมจะชวยเพิ่มการตอบสนองทางรังสีภาพ เพิ่ม progression free 
survival (PFS) และ OS เมื่อเทียบกับกลุมที่ไดรับ HD-MTX/HD-Ara-C เพียงอยางเดียว และเมื่อเพิ่มยา  thiotepa 
เขาไปในผูปวยที่ไดรับยาสูตร rituximab/HD-MTX/HD-Ara-C ก็พบวาวาอัตราการตอบสนองเพิ่มขึ้น และมีแนวโนม
วาจะมี PFS และ OS ที่ดีกวาที่ median follow-up ที่ 30 เดือน16   ดังนั้นจาก systematic review5  และจาก
MEDLINE  พบวามีเพียง 1 randomized trial ที่ทำการศึกษาวาถาผูปวยไดรับยา HD-MTX แลวได CR คอนขาง
ที่จะปลอดภัยที่จะไมให consolidative WBRT 45 Gy ตอ แตเมื่อมาดู OS ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของการศึกษา
นี ้ก็พบวาไมดีมากนัก  ดังแสดงในตารางที ่16  ซึ ่งการศึกษานี ้เปน non-inferiority trial (N =551) มีขอมูลวา
การควบคุมโรคดีขึ ้นหลังจาก WBRT (median PFS, 18.3 vs 11.9 months; P 5 .14) แตอยางไรก็ตามการไม 
WBRT อาจไมไดมีความสัมพันธกับ OS ที่นอยกวา (median OS, 32.4 vs 37.1 months; hazard ratio, 1.06; 
95% confidence interval, 0.80-1.40) เนื่องจากพบพบวามีขอจำกัดหลาย ๆ อยางที่กระบวนการวิจัย อยางเชน 
จำนวนผูปวยที ่ออกจากการศึกษาที่มาก  ความไมสอดคลองกันระหวางจำนวนผูปวยเมื ่อวิเคราะหแบบ per 
protocol และ intention to treat analyses และการออกแบบที่ไมมี power เพียงพอ ไมพบ prespecified margin 
ทำใหมีปญหาเรื ่องการแปลขอมูลที่ได6 

 โดยสรุป ความกาวหนาในการรักษาผู ปวยในชวง 20-30 ปที ่ผานมา เกิดจากการเพิ ่มประสิทธิภาพของ
การใหยาเคมีบำบัด แตยังไมขอจำกัดจากการศึกษาแบบ random ดังที่กลาวมา 

ผลขางเคียงของการ WBRT
 จากการศึกษาในสัตวทดลองพบวาการฉายแสงมีผลตอเซลลประสาทตนกำเนิด ดังนั้นผูปวยที่ไดรับการฉายแสง
ที่สมองตองมีการเฝาระวังการเกิดอันตรายตอระบบประสาท17-19 โดยอาจมีอาการตั้งแตมีปญหาความจำสั้นเล็กนอย 
มีปญหาเร่ืองการทรงตัว ความจำเส่ือม ซ่ึงปญหาเหลาน้ีอาจมีผลตอคุณภาพชีวิต20-22  โดยจากการศึกษา RTOG 93-10 
phase 2 trial ผู ปวยจำนวน 102 คน ไดรับการรักษาดวยยาสูตร MPV, intrathecal MTX แลวตามดวย WBRT  
หลังจากนั้นได HD-Ara-C ตอ โดยจะเริ่ม WBRT ที่ขนาด 45 Gy  แตในกลุมที่ได CR หลังจากไดยาเคมีบำบัด
จะลดขนาดเปน  36 Gy โดยการรักษานี้พบวามี median PFS อยูที่ 24 เดือน และมี median OS อยูที่ 36.9 เดือน 
และพบวาผู ปวยมีปญหาทางระบบประสาทไดแก เรื ่องความจำ บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง ปญหาเรื ่องการเดิน 
การกลั้นปสสาวะ ซึ่งเปนภาวะแทรกซอนที่รุนแรงพบไดประมาณรอยละ 15  ของผูปวย ซึ่งผูปวยที่อายุมากกวา 
60 ป สวนใหญเกิดภาวะเหลานี้13 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา prospective phase 2 study (N =31) ซึ่งใหยาสูตร 
CHOD และ carmustine, vincristine, cytarabine, และ MTX แลวตามดวย  WBRT (45 Gy รวมกับ 10 Gy boost 
for single lesions)23 พบวามีการรอดชีวิตที่ 5 ปอยูที่รอยละ 31 และผูปวย 5 รายจาก 8 รายที่อายุมากกวา 60 ป
ที่รอดชีวิตมีอาการของสมองเสื่อมเกิดขึ้น โดยภาวะแทรกซอนนี้เกิดเร็วประมาณ 16 เดือนหลังการรักษาในผูปวย
คนแรก ซึ่งพบวามี brain atrophy และ เมื่อตรวจทางรังสีตอมาก็พบวามีภาวะ leukoencephaolopathy23  สำหรับ
ผูปวยที่อายุนอยกวา 60 ปก็อาจเกิดภาวะนี้ภายหลังได ซึ่งมีขอมูลจากการศึกษายอนหลังในผูปวย 185 คน พบวา
มีอุบัติการณการเกิดปญหาตอระบบประสาทที่ 5 ป เพิ่มถึงรอยละ 30 และเปนที่นาสนใจอีกวาผูปวยที่มีอายุ
นอยกวา 60 ที่มีการรอดชีวิตนาน จะมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาตอระบบประสาทที่ 5 ปหลังจากการรักษา 
ประมาณรอยละ 2024 ซึ ่งสอดคลองกับการศึกษาในผู ปวยที ่อายุมากที่ผานมา25 แตเมื ่อมาดูการศึกษาที่เปน 
randomized trial6 พบวากลุมที่ฉายแสงมีปญหาตอระบบประสาทรอยละ 49 เมื่อเทียบกับรอยละ 26 ในกลุมที่
ไมไดฉายแสง แตอุบัติการณการในการศึกษานี้อาจจะต่ำกวาความเปนจริง เนื ่องจากจะมีการประเมินเฉพาะ
ในผูปวยที่ไดรับ CR เทานั้น และในการศึกษานี้ก็ไมไดมีการตรวจ mental status examinations ในผูปวยสวนใหญ
ดวย6 โดยสรุปจากผลการศึกษาเหลานี้แสดงใหเห็นวาพิษตอระบบประสาทไมไดเกิดเฉพาะผูปวยที่ไดรับการฉายแสง 
เพียงอยางเดียว แตก็เกิดปญหาไดกับผูปวยที่ไดรับยาเคมีบำบัด26  นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษาโดยการตรวจ 
systematic, comprehensive neurocognitive testing ในผูปวยที่รอดชีวิตทั ้งหมด 80 คน พบวาการฉายแสง
เปนปจจัยที่มีผลตอ cognitive function และคุณภาพชีวิต27-28  
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อยูที่ 25% ดังนั้นการฉายแสงสามารถคุมโรคได แตไดผลไมนาน และพบวา OS แยกวาถาฉายแสงเพียงอยางเดียว7 
นอกจากนี้พบวาผูปวยที่อายุมากกวา 60 ป จะมีพยากรณโรคที่แย สำหรับการศึกษา prospective อื่น ๆ ไดแก 
North Central Cancer Treatment Group 96-73-51 ซึ ่งให WBRT รวมกับ high-dose steroids ในผู ปวยที ่
อายุมากกวา 70 ป8 มีจำนวนผูปวย 19 คน อายุเฉลี่ย 76 ป ไดรับการฉายแสง 41.1 Gy รวมกับ 9 Gy boost 
แลวตามดวย high dose steroid พบวามี response rate 42% แตมี OS เพียง 33% ที่ 6 เดือน และการศึกษานี้
ก็ไดหยุดไปกอน8 โดยสรุปการ WBRT เพียงอยางเดียว หรือรวมกับ steroid มีประสิทธิภาพที่ไมดีในการรักษา
มะเร็งตอมน้ำเหลืองที่สมอง 

 มีการศึกษา RTOG 88- 06 ผูปวยจำนวน 52 คน ไดรับการรักษาโดยการใหยา 2-3 รอบของ cyclophosphamide, 
doxorubicin, vincristine, and dexamethasone (CHOD) รวมกับการให intrathecal MTX ตามดวย WBRT โดยมี 
total dose เทากับ 59.4 Gy (41.4 Gy plus 18 Gy tumor boost) พบวาผู ป วย 10 คน (19%) ไดร ับ CR 
หลังจากได CHOD และพบวา CR rate เพิ่มขึ้นเปน 38% หลังจาก  WBRT โดยมี median OS อยูที่ 16.1 เดือน 
และมี 2-year OS อยูที ่ 42%9 เมื่อทำการเปรียบเทียบทางออมกับการศึกษาอื่น พบวาผลการรักษานี้คลายกับ 
RTOG 83-157 ซึ่งเปนการศึกษา random ครั้งแรกในผูปวย PCNSL โดยการใหยา cyclophosphamide, doxorubicin, 
vincristine, and prednisone (CHOP)  และไป WBRT แตการศึกษานี้ก็ไดยุติลงหลังจากเก็บรวบรวมผูปวยได 53 คน 
(เปาหมายคือ 90 คน) เนื่องจากไมพบวาการให CHOP รวมกับ WBRT ชวยเพิ่ม OS (hazard ratio 1.19; 95% 
confidence interval, 0.51-2.76; median OS, 14 เดือนใน WBRT รวมกับ CHOP เทียบกับ 26 เดือนเมื่อ WBRT 
เพียงอยางเดียว)10 จึงสรุปไดวายาสูตร CHOP นั้นเขาระบบประสาทสวนกลางไดนอย
 สำหรับการใหยา HD-MTX ในผูปวยที่เปน PCNSL พบวาเพิ่มการตอบสนองที่ดีขึ ้น โดยมีการศึกษาโดย
ใหยา HD-MTX เพียงอยางเดียวแลวตามดวย WBRT11  หรือให HD-MTX รวมกับยาอื่น ๆ ที่สามารถเขาระบบ
ประสาทสวนกลางไดแลวตามดวย WBRT12-13  หรือให HD-MTX เพียงอยางเดียว หรือรวมกับยาอื ่น พบวา
สามารถชะลอการ WBRT ออกไป14  ดังนั ้นจากขอมูลหลาย ๆ การศึกษาทำให HD-MTX ไดกลายมาเปนสูตร
ยามาตรฐานในการรักษาผูปวย  แมวาจะมียาที่ใหรวมกับ HD-MTX หลายตัวในการศึกษาตาง ๆ กันที่ไดประโยชน 
แตมีเพียงการศึกษา random เดียวที่มีหลักฐานชัดเจนในการให HD-MTX รวมกับ HD-Ara-C โดยศึกษาในผูปวย 
89 คน โดยใหยา HD-MTX รวมกับ HD-Ara-C  แลว random การไดรับ WBRT 36 Gy dose (มี 9 Gy boost) 

ระเบียบวิธีวิจัย

วิธีการรักษาขนานแรกดวยการฉายแสงโดยไมมีการใหยาเคมีบำบัด (first line treatment)

วิธีการรักษาโดยใหการฉายแสงรวมกับการใหยาเคมีบำบัด

9

กับกลุมที่ไมไดรับ WBRT สำหรับผูปวยที่อายุ 60 ปขึ ้นไปที่ได CR หลังไดยาเคมีบำบัดนั้นการจะฉายแสงหรือ
ไมขึ ้นอยูกับแพทยผู ทำการวิจัย15 นอกจากนี้ไดมีการศึกษา IELSG 32 พบวาการใหยา rituximab เพิ่มเขาใน
ผูปวยที่ไดรับยา HD-MTX/HD-Ara-C  อยูเดิมจะชวยเพิ่มการตอบสนองทางรังสีภาพ เพิ่ม progression free 
survival (PFS) และ OS เมื่อเทียบกับกลุมที่ไดรับ HD-MTX/HD-Ara-C เพียงอยางเดียว และเมื่อเพิ่มยา  thiotepa 
เขาไปในผูปวยที่ไดรับยาสูตร rituximab/HD-MTX/HD-Ara-C ก็พบวาวาอัตราการตอบสนองเพิ่มขึ้น และมีแนวโนม
วาจะมี PFS และ OS ที่ดีกวาที่ median follow-up ที่ 30 เดือน16   ดังนั้นจาก systematic review5  และจาก
MEDLINE  พบวามีเพียง 1 randomized trial ที่ทำการศึกษาวาถาผูปวยไดรับยา HD-MTX แลวได CR คอนขาง
ที่จะปลอดภัยที่จะไมให consolidative WBRT 45 Gy ตอ แตเมื่อมาดู OS ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของการศึกษา
นี ้ก็พบวาไมดีมากนัก  ดังแสดงในตารางที ่16  ซึ ่งการศึกษานี ้เปน non-inferiority trial (N =551) มีขอมูลวา
การควบคุมโรคดีขึ ้นหลังจาก WBRT (median PFS, 18.3 vs 11.9 months; P 5 .14) แตอยางไรก็ตามการไม 
WBRT อาจไมไดมีความสัมพันธกับ OS ที่นอยกวา (median OS, 32.4 vs 37.1 months; hazard ratio, 1.06; 
95% confidence interval, 0.80-1.40) เนื่องจากพบพบวามีขอจำกัดหลาย ๆ อยางที่กระบวนการวิจัย อยางเชน 
จำนวนผูปวยที ่ออกจากการศึกษาที่มาก  ความไมสอดคลองกันระหวางจำนวนผูปวยเมื ่อวิเคราะหแบบ per 
protocol และ intention to treat analyses และการออกแบบที่ไมมี power เพียงพอ ไมพบ prespecified margin 
ทำใหมีปญหาเรื ่องการแปลขอมูลที่ได6 

 โดยสรุป ความกาวหนาในการรักษาผู ปวยในชวง 20-30 ปที ่ผานมา เกิดจากการเพิ ่มประสิทธิภาพของ
การใหยาเคมีบำบัด แตยังไมขอจำกัดจากการศึกษาแบบ random ดังที่กลาวมา 

ผลขางเคียงของการ WBRT
 จากการศึกษาในสัตวทดลองพบวาการฉายแสงมีผลตอเซลลประสาทตนกำเนิด ดังนั้นผูปวยที่ไดรับการฉายแสง
ที่สมองตองมีการเฝาระวังการเกิดอันตรายตอระบบประสาท17-19 โดยอาจมีอาการตั้งแตมีปญหาความจำสั้นเล็กนอย 
มีปญหาเร่ืองการทรงตัว ความจำเส่ือม ซ่ึงปญหาเหลาน้ีอาจมีผลตอคุณภาพชีวิต20-22  โดยจากการศึกษา RTOG 93-10 
phase 2 trial ผู ปวยจำนวน 102 คน ไดรับการรักษาดวยยาสูตร MPV, intrathecal MTX แลวตามดวย WBRT  
หลังจากนั้นได HD-Ara-C ตอ โดยจะเริ่ม WBRT ที่ขนาด 45 Gy  แตในกลุมที่ได CR หลังจากไดยาเคมีบำบัด
จะลดขนาดเปน  36 Gy โดยการรักษานี้พบวามี median PFS อยูที่ 24 เดือน และมี median OS อยูที่ 36.9 เดือน 
และพบวาผู ปวยมีปญหาทางระบบประสาทไดแก เรื ่องความจำ บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง ปญหาเรื ่องการเดิน 
การกลั้นปสสาวะ ซึ่งเปนภาวะแทรกซอนที่รุนแรงพบไดประมาณรอยละ 15  ของผูปวย ซึ่งผูปวยที่อายุมากกวา 
60 ป สวนใหญเกิดภาวะเหลานี้13 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา prospective phase 2 study (N =31) ซึ่งใหยาสูตร 
CHOD และ carmustine, vincristine, cytarabine, และ MTX แลวตามดวย  WBRT (45 Gy รวมกับ 10 Gy boost 
for single lesions)23 พบวามีการรอดชีวิตที่ 5 ปอยูที่รอยละ 31 และผูปวย 5 รายจาก 8 รายที่อายุมากกวา 60 ป
ที่รอดชีวิตมีอาการของสมองเสื่อมเกิดขึ้น โดยภาวะแทรกซอนนี้เกิดเร็วประมาณ 16 เดือนหลังการรักษาในผูปวย
คนแรก ซึ่งพบวามี brain atrophy และ เมื่อตรวจทางรังสีตอมาก็พบวามีภาวะ leukoencephaolopathy23  สำหรับ
ผูปวยที่อายุนอยกวา 60 ปก็อาจเกิดภาวะนี้ภายหลังได ซึ่งมีขอมูลจากการศึกษายอนหลังในผูปวย 185 คน พบวา
มีอุบัติการณการเกิดปญหาตอระบบประสาทที่ 5 ป เพิ่มถึงรอยละ 30 และเปนที่นาสนใจอีกวาผูปวยที่มีอายุ
นอยกวา 60 ที่มีการรอดชีวิตนาน จะมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาตอระบบประสาทที่ 5 ปหลังจากการรักษา 
ประมาณรอยละ 2024 ซึ ่งสอดคลองกับการศึกษาในผู ปวยที ่อายุมากที่ผานมา25 แตเมื ่อมาดูการศึกษาที่เปน 
randomized trial6 พบวากลุมที่ฉายแสงมีปญหาตอระบบประสาทรอยละ 49 เมื่อเทียบกับรอยละ 26 ในกลุมที่
ไมไดฉายแสง แตอุบัติการณการในการศึกษานี้อาจจะต่ำกวาความเปนจริง เนื ่องจากจะมีการประเมินเฉพาะ
ในผูปวยที่ไดรับ CR เทานั้น และในการศึกษานี้ก็ไมไดมีการตรวจ mental status examinations ในผูปวยสวนใหญ
ดวย6 โดยสรุปจากผลการศึกษาเหลานี้แสดงใหเห็นวาพิษตอระบบประสาทไมไดเกิดเฉพาะผูปวยที่ไดรับการฉายแสง 
เพียงอยางเดียว แตก็เกิดปญหาไดกับผูปวยที่ไดรับยาเคมีบำบัด26  นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษาโดยการตรวจ 
systematic, comprehensive neurocognitive testing ในผูปวยที่รอดชีวิตทั ้งหมด 80 คน พบวาการฉายแสง
เปนปจจัยที่มีผลตอ cognitive function และคุณภาพชีวิต27-28  
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แนวทางการรักษาอื่น ๆ หลังจากหายจากโรคแลว (alternative consolidative approaches)
 1.ลดขนาดของการ WBRT โดยมีการศึกษา multicenter phase 2 trial ในผูปวย 52 คน ท่ีได induction ดวย R-MPV 
และได CR หลังจากไดรับยาไป 5-7 รอบ หลังจากนั้นไดรับการฉายแสงขนาด 23.4 Gy  แตถาผูปวยที่ไมได CR 
จะไดรับการฉายแสงขนาด 45 Gy29 

 โดยหลังจากฉายแสงแลวผูปวยทุกรายจะไดรับยา  HD-Ara-C อีก 2 รอบเปน consolidation พบวาผูปวย 34 คน 
คิดเปนรอยละ 65 ที่ไดรับ CR มี 31 คนไดรับการฉายแสงขนาดที่ต่ำ พบวามี median follow up อยูที่ 5.6 ป มี 
median PFS อยูที ่ 3.3 ป และ median OS  6.6 ป29 สำหรับการตรวจ neurocognitive testing นั้นไมไดทำทุก
โรงพยาบาลที่เขาการศึกษา และจะประเมินเฉพาะผูปวยที่ยังได PFS ที่ 48 เดือน (N =12, median age =58 
years, มีผู ปวย 3 รายที่อายุมากกวาเทากับ 60 ป) โดยพบวาไมมีอุบัติการณของ cognitive function ที่เสียไป 
แตมีปญหาเรื่อง motor speed  แตพบวามีผูปวยที่รอดชีวิตที่ไดทำ MRI แลวพบวามีเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลง
บน white matter (โดยมี 5 คน เปน grade 2 และ 2 คนเปน grade 3) ซึ่งภาวะนี้เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาว 
แตก็ไมขอสรุปชัดเจนวาเกิดจากการใหยา HD-MTX หรือการฉายแสงขนาดต่ำ ดังน้ันก็ยังเปนขอสงสัยวามีความปลอดภัย
หรือไม และขนาดของการฉายแสงนี้ไดประสิทธิภาพหรือไม นอกจากนี้ผูปวย 12 รายที่ไดรับการทดสอบ มี 3 คน
ที่อายุมากกวา 60 ป และขอมูลจากการศึกษาอื่นก็พบวาการเกิดพิษตอระบบประสาทในระยะยาว ก็สามารถ
เกิดขึ ้นไดในผูปวยอายุนอย โดยมีอัตราการเกิดอุบัติการณเพิ ่มขึ ้นที่ 5 ป24 โดยสรุปวาการใหยาสูตร R-MPV 
รวมกับ lower-dose WBRT และให consolidative HD-Ara C ตอ มีผลการรักษาที่ดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ MPV 
protocol ในอดีต สำหรับ low-dose WBRT ก็ยังไมมีขอมูลชัดเจนวาทำใหมีผลการรักษาที่ดี และมีผลกระทบ 
ตอระบบประสาทต่ำกวา
 2. การให consolidation with myeloablative chemotherapy แลวตามดวยการทำ autologous stem cell 
transplantation (ASCT) มีการศึกษา multicenter phase 2 study (N =79) เพื่อวิเคราะหการใหยาสูตร thiotepa-
based high- dose chemotherapy แลวทำ  ASCT (HDT-ASCT) หลังจากไดรับ induction ดวยยา rituximab/HD-MTX 
4 รอบ และ HD-Ara-C/ thiotepa 2 รอบในผูปวยรายใหม30 พบวาหลังจากติดตามการรักษาที่ median 29 เดือน 
พบวามี OSที่ 2 ปรอยละ 82 และมีผูปวยเพียง 10 ราย คิดเปนรอยละ 13 ที่ไมได CR หลัง HDT-ASCT และตองได 
WBRT ตอ30 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาใน pilot trial ที่กำลังทำการศึกษาอยู31 นอกจากนี้ยังมีการศึกษา single-
center phase 2  มีจำนวนผูปวย32 รายโดยไดรับ induction ดวย R-MPV แลวตามดวย HDT-ASCT ดวยยา thiotepa,
cyclophosphamide และ busulfan ในผูปวยอายุนอยกวา 67 ป พบวามี 2-year PFS รอยละ 79 และ OS รอยละ 
81%32 มีผูปวยเพียง 3 ราย คิดเปนรอยละ 9 ซึ่งหลังจากทำ HDT-WBRT ไดรับ WBRT ตอ ดังนั้นจากผลการศึกษา
ทั้ง 2 การศึกษานี้ แสดงใหเห็นวาการทำ HDT-ASCT เพิ่มการรอดชีวิตโดยไมไดทำใหเกิดพิษตอระบบประสาท 
และมีผูปวยจำนวนนอยที่ตองทำ WBRT ตอหลังจาก HDT-ASCT  แตอยางไรก็ตามผูปวยเหลานี้เปนผูปวยที่
ถูกคัดเลือกเขาทำ HDT-ASCT ดังนั้นการเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น รวมถึงการ WBRT นั้นอาจเปรียบเทียบ
กันไมได สำหรับการทบทวนในการทำ HDT-ASCT ไดมีการทบทวนไปไมนาน33 

 3.การให Consolidation ดวย nonmyeloablative chemotherapy มีการศึกษาโดยการใหยาเปน nonmyeloablative 
doses เปน consolidation โดยมีการศึกษาเปน multicenter, single-arm, phase 2  ผูปวยจำนวน 44 หลังจาก
ไดรับ induction ดวย chemoimmunotherapy ซึ ่งประกอบไปดวย  HD-MTX, temozolomide และ rituximab 
และเมื่อผูปวยที่ไดรับ CR ก็จะไดรับ consolidation ตอเปนยา HD-Ara-C และ etoposide34 โดยหลังจากติดตาม
การรักษาไปที่ median follow up 4.9 ป พบวามี  2-year PFS อยูที่รอยละ 57 และ 4-year OS อยูที่รอยละ 65 
และในกลุมที่เปน intent-to-treat population ไดขอมูลเหมือนกับการศึกษาที่ให consolidation ดวยการฉายแสง
ขนาดต่ำ29 การฉายแสงในผูปวยที่มีตัวโรคเหลืออยู และผูปวยที่กลับเปนซ้ำ (Radiotherapy for residual and 
relapsed disease) 
 ในผูปวยที่มีตัวโรคเหลืออยูหลังจากการใหยาเคมีบำบัดนั้นพบวาการทำ WBRT ชวยทำใหเพิ ่ม CR29-31 

สำหรับการใช MRI brain ในการประเมินตัวโรคนั้น ถามีรอยโรคเหลืออยูอาจจะไมไดบอกวาเปน active lymphoma 
หรือไม35 สำหรับบทบาทของ positron-emission tomography นั้นยังตองมีการศึกษาตอไป 
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แนวทางการรักษาอื่น ๆ หลังจากหายจากโรคแลว (alternative consolidative approaches)
 1.ลดขนาดของการ WBRT โดยมีการศึกษา multicenter phase 2 trial ในผูปวย 52 คน ท่ีได induction ดวย R-MPV 
และได CR หลังจากไดรับยาไป 5-7 รอบ หลังจากนั้นไดรับการฉายแสงขนาด 23.4 Gy  แตถาผูปวยที่ไมได CR 
จะไดรับการฉายแสงขนาด 45 Gy29 

 โดยหลังจากฉายแสงแลวผูปวยทุกรายจะไดรับยา  HD-Ara-C อีก 2 รอบเปน consolidation พบวาผูปวย 34 คน 
คิดเปนรอยละ 65 ที่ไดรับ CR มี 31 คนไดรับการฉายแสงขนาดที่ต่ำ พบวามี median follow up อยูที่ 5.6 ป มี 
median PFS อยูที ่ 3.3 ป และ median OS  6.6 ป29 สำหรับการตรวจ neurocognitive testing นั้นไมไดทำทุก
โรงพยาบาลที่เขาการศึกษา และจะประเมินเฉพาะผูปวยที่ยังได PFS ที่ 48 เดือน (N =12, median age =58 
years, มีผู ปวย 3 รายที่อายุมากกวาเทากับ 60 ป) โดยพบวาไมมีอุบัติการณของ cognitive function ที่เสียไป 
แตมีปญหาเรื่อง motor speed  แตพบวามีผูปวยที่รอดชีวิตที่ไดทำ MRI แลวพบวามีเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลง
บน white matter (โดยมี 5 คน เปน grade 2 และ 2 คนเปน grade 3) ซึ่งภาวะนี้เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาว 
แตก็ไมขอสรุปชัดเจนวาเกิดจากการใหยา HD-MTX หรือการฉายแสงขนาดต่ำ ดังน้ันก็ยังเปนขอสงสัยวามีความปลอดภัย
หรือไม และขนาดของการฉายแสงนี้ไดประสิทธิภาพหรือไม นอกจากนี้ผูปวย 12 รายที่ไดรับการทดสอบ มี 3 คน
ที่อายุมากกวา 60 ป และขอมูลจากการศึกษาอื่นก็พบวาการเกิดพิษตอระบบประสาทในระยะยาว ก็สามารถ
เกิดขึ ้นไดในผูปวยอายุนอย โดยมีอัตราการเกิดอุบัติการณเพิ ่มขึ ้นที่ 5 ป24 โดยสรุปวาการใหยาสูตร R-MPV 
รวมกับ lower-dose WBRT และให consolidative HD-Ara C ตอ มีผลการรักษาที่ดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ MPV 
protocol ในอดีต สำหรับ low-dose WBRT ก็ยังไมมีขอมูลชัดเจนวาทำใหมีผลการรักษาที่ดี และมีผลกระทบ 
ตอระบบประสาทต่ำกวา
 2. การให consolidation with myeloablative chemotherapy แลวตามดวยการทำ autologous stem cell 
transplantation (ASCT) มีการศึกษา multicenter phase 2 study (N =79) เพื่อวิเคราะหการใหยาสูตร thiotepa-
based high- dose chemotherapy แลวทำ  ASCT (HDT-ASCT) หลังจากไดรับ induction ดวยยา rituximab/HD-MTX 
4 รอบ และ HD-Ara-C/ thiotepa 2 รอบในผูปวยรายใหม30 พบวาหลังจากติดตามการรักษาที่ median 29 เดือน 
พบวามี OSที่ 2 ปรอยละ 82 และมีผูปวยเพียง 10 ราย คิดเปนรอยละ 13 ที่ไมได CR หลัง HDT-ASCT และตองได 
WBRT ตอ30 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาใน pilot trial ที่กำลังทำการศึกษาอยู31 นอกจากนี้ยังมีการศึกษา single-
center phase 2  มีจำนวนผูปวย32 รายโดยไดรับ induction ดวย R-MPV แลวตามดวย HDT-ASCT ดวยยา thiotepa,
cyclophosphamide และ busulfan ในผูปวยอายุนอยกวา 67 ป พบวามี 2-year PFS รอยละ 79 และ OS รอยละ 
81%32 มีผูปวยเพียง 3 ราย คิดเปนรอยละ 9 ซึ่งหลังจากทำ HDT-WBRT ไดรับ WBRT ตอ ดังนั้นจากผลการศึกษา
ทั้ง 2 การศึกษานี้ แสดงใหเห็นวาการทำ HDT-ASCT เพิ่มการรอดชีวิตโดยไมไดทำใหเกิดพิษตอระบบประสาท 
และมีผูปวยจำนวนนอยที่ตองทำ WBRT ตอหลังจาก HDT-ASCT  แตอยางไรก็ตามผูปวยเหลานี้เปนผูปวยที่
ถูกคัดเลือกเขาทำ HDT-ASCT ดังนั้นการเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น รวมถึงการ WBRT นั้นอาจเปรียบเทียบ
กันไมได สำหรับการทบทวนในการทำ HDT-ASCT ไดมีการทบทวนไปไมนาน33 

 3.การให Consolidation ดวย nonmyeloablative chemotherapy มีการศึกษาโดยการใหยาเปน nonmyeloablative 
doses เปน consolidation โดยมีการศึกษาเปน multicenter, single-arm, phase 2  ผูปวยจำนวน 44 หลังจาก
ไดรับ induction ดวย chemoimmunotherapy ซึ ่งประกอบไปดวย  HD-MTX, temozolomide และ rituximab 
และเมื่อผูปวยที่ไดรับ CR ก็จะไดรับ consolidation ตอเปนยา HD-Ara-C และ etoposide34 โดยหลังจากติดตาม
การรักษาไปที่ median follow up 4.9 ป พบวามี  2-year PFS อยูที่รอยละ 57 และ 4-year OS อยูที่รอยละ 65 
และในกลุมที่เปน intent-to-treat population ไดขอมูลเหมือนกับการศึกษาที่ให consolidation ดวยการฉายแสง
ขนาดต่ำ29 การฉายแสงในผูปวยที่มีตัวโรคเหลืออยู และผูปวยที่กลับเปนซ้ำ (Radiotherapy for residual and 
relapsed disease) 
 ในผูปวยที่มีตัวโรคเหลืออยูหลังจากการใหยาเคมีบำบัดนั้นพบวาการทำ WBRT ชวยทำใหเพิ ่ม CR29-31 

สำหรับการใช MRI brain ในการประเมินตัวโรคนั้น ถามีรอยโรคเหลืออยูอาจจะไมไดบอกวาเปน active lymphoma 
หรือไม35 สำหรับบทบาทของ positron-emission tomography นั้นยังตองมีการศึกษาตอไป 
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สำหรับการศึกษาเรื ่องบทบาทของ WBRT ในผูปวย relapsed/refractory PCNSL นั ้นไมไดมีการศึกษาที่เปน 
prospective แตมีการศึกษา retrospective 2 การศึกษา สำหรับการศึกษาที่ 1 มีจำนวนผูปวย 27 คนไดรับ HD-MTX 
และไดรับการ WBRT หลังจากกลับเปนซ้ำ หลังจากการรักษาดวยคา median  WBRT ที่ 36 Gy พบวามีอัตรา
การตอบสนองทั้งหมดรอยละ 74 โดยมี CR  รอยละ 37 โดยมี median PFS อยูที่  9.7 เดือน และ median OS 
อยูที่ 10.9 เดือนหลังจากเริ่ม WBRT  พบวามี 4 ราย (รอยละ 14.8) จากผูปวยที่ฉายแสงทั้งหมด มีอาการทาง
ระบบประสาทเกิดขึ้นภายหลัง36 สำหรับการศึกษายอนหลังอีกการศึกษาหนึ่ง มีจำนวนผูปวย 48 ราย (มีรอยละ 
50 ที่เปน refractory disease) ไดรับการรักษาดวย WBRT และตามดวย HD-MTX พบวารอยละ 79 ของผูปวย
ไดรับการตอบสนอง (รอยละ 58 CR และรอยละ 21 partial response) โดยมี median  PFS  อยูที ่ 10 เดือน 
และ median OS อยูที่ 16 เดือน มีอาการตอระบบประสาทเกิดขึ้นรอยละ 2237  กลาวโดยสรุป WBRT อาจจะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาในผูปวยที่เปน refractory/relapsed PCNSL แตระยะเวลาของการตอบสนอง
คอนขางสั้นและเกิดอาการตอระบบประสาทอยางชัดเจนดังนั้น WBRT ในผูปวย  refractory/ relapsed PCNSL 
ควรจะพิจารณาใชรักษาในผูปวยที่ไมสามารถทนตอการให ยาเคมีบำบัดได การศึกษาอื่น ๆ ที่กำลังทำการศึกษาอยู 
 มี 3 การศึกษาเปน randomized trials เพื่อดูบทบาทของการฉายแสงเปน consolidation ในผูปวย PCNSL 
รายใหม (ตารางที่ 1) ไดแก IELSG32 trial (n = 219) มีการ random 2 ครั ้ง ในการ random ครั ้งแรกเพื่อหา 
induction treatment ที่เหมาะสม16  และการ random ครั้งที่ 2 ในผูปวยที่ไดอยางนอยโรคคงที่ โดยเลือกระหวาง 
HDT-ASCT และ WBRT (N=118) สำหรับผลการศึกษายังไมมีรายงาน16  นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่ใกลเคียงกัน 
ของ Association des Neuro-Oncologues d’Expression Française/Groupe Ouest-Est d’E tude des Leuce 
mies et Autres Maladies du Sang (ANOCEF/GOELAMS) group (เปาหมายของผูปวยที่เขาการศึกษา 140 คน) 
โดย ไดผูปวยไดรับหลังจากรักษาดวย R-MBVP หลังจากนั้นจะ random  เพื่อเปรียบเทียบระหวาง WBRT 40 Gy 
กับ HDT-ASCTซึ่งผลการศึกษายังไมออก สำหรับการศึกษาอื่น ๆ นั้นเพื่อดูบทบาทของ  WBRT ขนาดต่ำ เทียบกับ 
consolidation HD-Ara-C โดยผูปวยไดรับ R-MPV แลว random ระหวาง WBRT (23.4 Gy) รวมกับHD-Ara-C  
หรือไดยา HD-Ara-C เพียงอยางเดียวโดยไมตองฉายแสง โดยการศึกษานี ้จะมีผู ปวยเขารวม 89 คน โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อดู PFS (ตารางที่ 1)

สรุป
 จากการศึกษา randomized trial แรกในผูปวย PCNSL แมวาจะยุติการศึกษาไปกอน แตก็ทำใหมีขอมูลวา
การให CHOP หลังจาก WBRT ไมไดประโยชน  มีเพียง 1 non-inferiority randomized trial ในผูปวยที่ได CR 
ที่เปรียบเทียบระหวาง WBRT กับ observation แนะนำวาการ WBRT ชวยเพิ่มการควบคุมตัวโรคได แตไมไดเพิ่ม
การรอดชีวิต ปจจุบันมี 3 การศึกษาที่กำลังดำเนินอยู ไดแก randomized trials ระหวาง WBRT เปรียบเทียบกับ 
consolidation ดวย conventional dose chemotherapy กับ HDT-ASCT ซึ ่งผลการศึกษานี้จะชวยเพิ ่มขอมูล
ในการตัดสินใจในอนาคต จากขอมูลที่มีอยู ในปจจุบันนี้การใหการรักษาอื่น ๆ นอกจาก WBRT ไมวาจะเปน 
myeloablative หรือ nonmyeloablative chemotherapy consolidation พบวามีผลลัพทที่คลาย ๆ กับ และมีผล
ตอระบบประสาทนอย สำหรับผูปวยที่อายุมากกวา 60 ป ขึ้นไป แนะนำใหหลีกเลี่ยง WBRT เวนเสียแตวาเปน 
palliative salvage therapy 
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ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; Gy, Gray; HDT-ASCT, high-dose therapy with ASCT; IELSG, International 
Extranodal Lymphoma Study Group; KPS, karnofsky performance status; R-MBVP, rituximab/HD-MTX/carmustine/
Etoposide/HD-AraC; R-MPV, rituximab/HD-MTX/procarbazine/vincristine; RTOG, Radiation Therapy Oncology Group
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การศึกษา

Thiel et al
(G-PCNSL-
SG-1)6

2553 N=551 ผูปวย PCNSL
รายใหม, ≥18 
ป, KPS 
ECOG ≤3

HD-MTX 
(Ifosfamide) 
+ WBRT

HD-MTX 
(Ifosfamide)

Median OS
32.4 (WBRT) 
vs. 37.1 
เดือน; 
median PFS
18.3 (WBRT) 
vs. 11.9 เดือน 

มีปญหาเร่ืองระเบียบ
วิธีวิจัย
ไมพบ non- inferior
margin set

IELSG 32
(#NCT0101 
1920)

กำลัง
ศึกษา
อยู

N=219
(random
ครั้งที่ 1)
N=118
(random
ครั้งที่ 2)

ผูปวย PCNSL
 รายใหม,
18-65 ป 
(ECOG 0-3), 
ถึงอายุ 70 ป 
ถา  ECOG ≤2

Induction 
treatment 
followed by
WBRT 36
 ± 9 Gy

Induction 
treatment 
followed by
HD-ASCT 
with 
carmustine
และ 
thiotepa

วัตถุประสงค
หลักคือ 2 ป 
event free
survival 

จากการ random 
ครั้งแรกพบวายา 
rituximab มี
ประสิทธิภาพ 
แตผลจากการ 
random ครั้งที่ 2 
ยังไมออก

RTOG 1114
(#NCT01399372)

กำลัง
ศึกษา
อยู

N=89 ผูปวย PCNSL
รายใหม , ≥18 
ป, KPS 
ECOG ≤3

Sequential 
R-MVP 
และ HD-
AraC

Sequential 
R-MVP, 
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พญ.นิศา มะเครือศรี

 การศึกษา Retrospective ในผูปวย Primary Bone (PB)-DLBCL 76 ราย ที่เปน stage I หรือ IIE, รวมถึงผูปวย 
stage IV (multiple bone lesions without lymphatic or visceral involvement) โดยรวบรวม 33 รายจาก French 
university hospitals 3 แหง (PBL protocal) และ 43 รายจาก LNH03 LYSA (GELA) cohort โดยมี stage I and IIE 
= 42% vs stage IV = 58%, aa-IPI low = 64% vs high = 36%, มีขอมูล Hans’s score ในผูปวย 40 จาก 76 คน 
(GCB 65% vs non-GCB 35%) ผูปวยทั้งหมดจะไดรับการรักษาดวย immunochemotherapy (R-CHOP 77.6% vs 
R-ACVBP 22.4%) จากการติดตามเฉลี่ย 4.7 ป ผลการรักษาไมแตกตางกัน แตมีแนวโนมวาการใช R-ACVBP ดีกวา 
R-CHOP
 ปจจัยที่บงบอก PFS และ OS เพียงอยางเดียวจาก Multivariate analysis คือ aa-IPI (high aa-IPI สงผลให PFS 
และ OS แยลง โดยมี HR 11.315, p = 0.0093 และ HR 19.752, p = 0.0166 ตามลำดับ) แมวา Ann Arbor stage 
IV, high aa-IPI, และอายุ > 60 ป ดูเหมือนจะมีผลจาก Univariate analysis
 มีผูปวยที่ไดรับ RT ทั้งหมด 15 คน (19.7%) โดย 11คนเปน stage I-II ที่ไดรับฉายแสงเพื่อ consolidation 
(10 จาก 11 คนนี้ได long-term complete remission)  แตอีก 4 คนไดรับการฉายแสงเปน salvage therapy รวมกับ 
chemotherapy สรุปไดวา การฉายแสง เพ่ือ consolidation ใน Early stage PB-DLBCL (localized disease) มีแนวโนม
สงผลตอการตอบสนองที่ดีขึ้น
 การตรวจ PET/CT หลังการรักษา  (ในผูปวย 52.8%) พบวาควรแปลผลอยางระมัดระวัง เนื่องจากผูปวยที่ไมมี
รอยโรคแลว แตยังมีกระบวนการ Bone healing อาจยังมีการ uptake ของ 18FDG ซึ่งเมื่อเทียบ FDG uptake 
เมื่อสิ้นสุดการรักษาพบวา PB-DLBCL มี PET positive มากกวา DLBCL ทั่วไป (32.4% vs 20%) แตไมมีผลตอ
การพยากรณโรค PFS and OS โดยรวมเหมือนกับ DLBCL ทั่วไป
 จากการติดตามนาน 4.7 ป median OS – not reach, median PFS 7.1 ป โดย 4-year estimated OS 80% 
และ PFS 74.3% โดยจากผูปวยทั้งหมด มีรายที่กลับเปนซ้ำหรือดื้อตอการรักษาจำนวน 12 คน (15.8%), 10 จาก 
12 คนนี้เปนโรคระยะที่ 4 (3 จาก 12 คน ได complete response หลังจาก salvage therapy และไดทำการปลูก
ถายไขกระดูก) โดยสรุปพบวา PB-DLBCL เปนกลุมโรคที่มีการพยากรณโรคคอนขางดี เมื่อเทียบกับ DLBCL ทั่วไป

Primary bone DLBCL (PB-DLBCL): a retrospective evaluation 
on 76 cases from French institutional and LYSA studies

Age and cellular composition influence overall survival in a 
collective of non-immunocompromised patients with 
EBV-positive DLBCL from a German lymphoma center

Leukemia & Lymphoma, Published online 27 Apr 2016, DOI: 
10.1080/10428194.2016.1177180

Leukemia & Lymphoma, Published online 27 Apr 2016, DOI: 
10.3109/10428194.2016.1169406

Interesting articles I

 จากนิยาม ‘EBV-positive DLBCL of the elderly’ ใน WHO2008 ท่ีมีการกลาวถึงมากข้ึนในชวงหลายปท่ีผานมา 
ยังมีคำถามท่ียังตองการคำตอบมากมาย การวิจัยน้ีเปนการศึกษาขอมูลยอนหลัง ในผูปวย DLBCL ชาวเยอรมันจำนวน 
41 คน ที่มีภูมิคุมกันปกติ จากสถาบันเดียวกัน โดยกำหนดวาจะตองมีการติดเชื้อไวรัส EBV (Epstein-Barr virus) 
อยางนอย 50% ของเซลลมะเร็ง และไมมีการติดเชื้อ HHV8 รวมดวย โดยนำมาเทียบกับกลุมควบคุม (EBV-negative 
DLBCL จากวิจัย RICOVER-60) ซึ่งมีเพศและอายุใกลเคียงกัน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Leukemia & Lymphoma, Published online 27 Apr 2016, DOI: 
10.1080/10428194.2016.1177180

Leukemia & Lymphoma, Published online 27 Apr 2016, DOI: 
10.3109/10428194.2016.1169406

Interesting articles I

 จากนิยาม ‘EBV-positive DLBCL of the elderly’ ใน WHO2008 ท่ีมีการกลาวถึงมากข้ึนในชวงหลายปท่ีผานมา 
ยังมีคำถามท่ียังตองการคำตอบมากมาย การวิจัยน้ีเปนการศึกษาขอมูลยอนหลัง ในผูปวย DLBCL ชาวเยอรมันจำนวน 
41 คน ที่มีภูมิคุมกันปกติ จากสถาบันเดียวกัน โดยกำหนดวาจะตองมีการติดเชื้อไวรัส EBV (Epstein-Barr virus) 
อยางนอย 50% ของเซลลมะเร็ง และไมมีการติดเชื้อ HHV8 รวมดวย โดยนำมาเทียบกับกลุมควบคุม (EBV-negative 
DLBCL จากวิจัย RICOVER-60) ซึ่งมีเพศและอายุใกลเคียงกัน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 พบวาผูปวย EBV-positive DLBCL 34 จาก 41 คนมีอายุมากกวา 50 ป เพียงแค 7 คนอายุนอยกวา 50 ป 
โดยสวนมากจะเปน Non-GCB/ABC subtype (97.5% by Hans, 96% by Tally algorithm) อาการมักจะรุนแรง 
โรคโตเร็ว และ พยากรณโรคแยกวา EBV-negative DLBCL ชัดเจน ซ่ึงเขาไดกับ retrospective study อ่ืนๆ นอกจากน้ี
ลักษณะการติดเชื้อ EBV พบเปน latency type III มากกวาขอมูลจากการศึกษาอื่นๆ, ผูปวยสวนมากที่การเกิด 
lymphoma ถูกกระตุนดวย EBV จะไมพบ BCL2, BCL6 และ MYC gene mutations  
 ปจจัยที่มีผลตอ 3-year OS อยางชัดเจน ไดแก 1) อายุ (3-yr OS = 83% ในกลุมที่อายุ  < 50 ป และ 27% 
ในกลุมท่ีอายุ 50 ปข้ึนไป, p=0.008) 2) การติดเช้ือ EBV แบบ monomorphic มีพยากรณโรคท่ีดีกวาแบบ polymorphic 
DLBCL มาก (3-yr OS = 42% vs 7% ตามลำดับ, p= 0.05) ในกลุมที่อายุ ≥ 50 ป (ผูปวยในกลุมอายุ <50 ป
มีจำนวนนอย จึงไมสามารถสรุปผลได)
 ในขณะท่ี percentage of EBER-positive cells, latency type, LMP2A, EBNA2, and BZLF1 expression ไมพบวา
มีความสัมพันธกับอัตราการรอดชีวิตแตอยางใด

Female fertility following dose-adjusted EPOCH-R 
chemotherapy in primary mediastinal B-cell lymphomas
Leukemia & Lymphoma, Published online 17 May 2016, DOI: 
10.3109/10428194.2015.1118476

 เน่ืองจากการเก็บไขเพ่ือรักษาความสามารถในการสืบพันธุของเพศหญิงกอนการใหยาเคมีบำบัด มีความซับซอน
และโอกาสสำเร็จนอยกวาการเก็บอสุจิของเพศชายมาก อีกท้ังยังอาจสงผลให ผูปวยไดยาเคมีบำบัดลาชา ทำใหการรักษา
โรคมะเร็งตอมน้ำเหลืองไมเปนไปตามเปาประสงคได
 การศึกษาน้ีจึงไดรวบรวมขอมูลแบบ Retrospective จากงานวิจัย DA-EPOCH-R สำหรับผูท่ีไดรับการวินิจฉัยใหม
วาเปน PMBL และไดรับการรักษาท่ี NCI ดวย DA-EPOCH-R รวม 6-8 cycles (เฉล่ีย 6 cycles) ซ่ึงเก็บขอมูลแบบ Prospective 
ระหวางเดือน พฤศจิกายน 1999 ถึง สิงหาคม 2012 ในผูปวยผูหญิงอายุไมเกิน 50 ป จำนวน 28 คนที่ยังไมหมด
ประจำเดือน (Median age = 31 ป, 3-yr EFS 94%, 3-yr OS 96%) มีเพียง 23 คนไดรับการประเมินตอเน่ือง และมีเพียง 
19 จาก 23 คนน้ี (83%) ท่ีมีรอบประจำเดือนปกติกอนรับยาเคมีบำบัด (1 คนทอง, 1 คนไดรับการผาตัดมดลูกมากอน, 
2 คนใส intrauterine device)
 ผูปวยท้ังหมดไดรับการถามประวัติและ วัดระดับ serum gonadal hormonal level เพ่ือบงบอก ovarian reserve 
(non-growing follicle pool) ซ่ึงในผูหญิงวัยหลังหมดประจำเดือน LH และ FSH จะเพ่ิมข้ึน, E2 และ Testosterone จะลดลง,
Anti-Mullerian hormone (AMH) และ inhibinB จะลดลง รวมท้ังหมด 3 คร้ัง ไดแก 1) กอนการรักษา 2) หลังไดยาเคมีบำบัด
ครบ และ 3) 4-18 เดือนหลังการรักษา พบวา ระดับฮอรโมน LH, FSH, Estradiol, AMH หลังส้ินสุดการรักษา จะเปล่ียนแปลง
เขาใกลวัยหมดประจำเดือนอยางชัดเจน  บงบอกวาผูปวยสวนมากไดรับ reproductive stress (gonadal impairment) 
ระหวางการรับยาเคมีบำบัด และคอยๆดีข้ึนท่ี 4-18 เดือนหลังจากหยุดยาเคมีบำบัด โดยในกลุม VERG (อายุ 21-25 ป) 
ดีกวากลุม ERG (อายุ 26-37 ป) และกลุม ERG ดีกวากลุม LRG (38-50 ป) ซ่ึง AMH และ inhibin B ไมสามารถดีข้ึนท่ี 
4-18 เดือนหลังการรักษา ตางจาก LH และ FSH บงบอกวาแมจะมีประจำเดือนกลับมาปกติ แตผูปวยก็มี ovarian aging 
สงผลให ผูปวยเหลาน้ีเขาสูภาวะหมดประจำเดือนเร็วกวาผูหญิงในชวงวัยเดียวกัน ท่ีไมเคยไดรับยาเคมีบำบัด  
 จากผูปวย 19 คนท่ีมีประจำเดือนปกติกอนรับยาเคมีบำบัด 4 คน มีประจำเดือนสม่ำเสมอ ระหวางไดรับยาเคมีบำบัด 
แตอาจมีปริมาณนอยลงและชวงของการมีประจำเดือนยาวข้ึน โดยท้ังหมดน้ีอยูในกลุม very early reproductive group 
(VERG, อายุ 21-25 ป) ท้ังส้ิน ผูปวย 12 รายไมมีประจำเดือนระหวางไดรับยาเคมีบำบัด สวนอีก 3 ราย จำไมไดวาตน
มีประจำเดือน ในชวงที่ไดรับยาเคมีบำบัดหรือไม
 อยางไรก็ตาม ผูปวย 14 คนจาก 19 คน (74%) (รวม 4 คนท่ีมีประจำเดือนสม่ำเสมอ ระหวางไดรับยาเคมีบำบัด) 
กลับมามีประจำเดือนปกติ ท่ีเวลาประมาณ 1 ปหลังจบการรักษา โดยท้ัง 14 คนน้ีมีอายุ < 35 ป ท้ังน้ีมีเพียง 6 คน (43%) 
ท่ีพยายามจะมีบุตร และท้ังหมดสามารถมีบุตรท่ีสุขภาพแข็งแรง ตามปกติได ท่ีประมาณ 2 ปหลังการรักษา โดยไมไดใชวิธี
พิเศษใดชวยในการต้ังครรภเลย สวนผูหญิงในกลุมท่ีมีอายุมากกวาน้ี สวนมากมีบุตรแลว หรือ ไมไดมีความตองการท่ีจะมีบุตร 
ผูปวย 7 ใน 9 คนท่ีอายุระหวาง 26-35 ป (ERG group) กลับมามีประจำเดือนตามปกติ หลังยาเคมีบำบัดครบ สวน 5 ใน 7 
คนท่ีอายุระหวาง 38-50 ปไมมีประจำเดือนอีกเลยหลังเร่ิม การรักษาดวยยาเคมีบำบัด



16

The Thai Lymphoma Study GroupThe Thai Lymphoma Study Group
The Thai Society of HematologyThe Thai Society of Hematology

©ºÑº·Õè 2 ¡Ã¡®Ò¤Á 2559

 กระบวนตาย (apoptosis) ของเซลลมะเร็ง ตองอาศัยการทำงานท่ีสมดุลกันของ BCL2 family proteins 3 subfamilies 
ไดแก 1) The mediators (BAX และ BAK) ในการรบกวน mitochondrial membrane, 2) The antiapoptotic proteins 
(BCL2, BCLXL, BCLW, MCL-1, และ A1), และ 3) The BH3-only proteins (BIM, BID, PUMA, NOXA, HRK, และ 
BAD) ซึ่งทำหนาที่ยับยั้ง The antiapoptotic proteins ที่ถูกกระตุนเมื่อมี cellular stress (กระตุน BAX และ BAK) 
 CLL เปนโรคที่มีการแสดงออกของ BCL2 protein มาก รวมทั้ง BH3-only proapoptotic proteins เชน BIM 
สงผลให mature B lymphocytes มีการอยูรอดมากผิดปกติ แตโดยทั่วไปเซลลเหลานี้ จะไมดื้อตอยาเคมีบำบัดมาก 
เนื่องจากสามารถกระตุน apoptosis ผานทาง TP53 ได ในขณะที่ > 50% ของผูปวยที่ดื้อยาหรือมีการกลับเปนซ้ำ 
ตรวจพบวามีการทำงานของ TP53 ลดลง เชนจาก del(17p) หรือ mutation of TP53 หรือเกิดทั้ง 2 เหตุการณรวมกัน 
ซึ่งโดยปกติ TP53 จะกระตุน intrinsic apoptotic pathway ผานทาง BH3-only proteins หลายตัว 
 Venetoclax (ABT-199) เปน small-molecule selective inhibitor of BCL2 (First potent and highly selective BH3 
mimetic antagonist of BCL2) ซึ่งขอมูลเบื้องตน (Preclinical studies) ยืนยันสมมุติฐานวา ยานี้สามารถยับยั้ง BCL2 
ทำใหเซลลมะเร็งตายได โดยไมกระทบตอ BCLXL-mediated platelet toxicity ที่เคยพบผลกระทบจากการใชยา 
Navitoclax ที่มีความจำเพาะเจาะจงนอยกวา
 งานวิจัยนี้มีการใหผูปวยเซนตยินยอมในการเก็บขอมูลทางคลินิก รวมถึงเลือดและไขกระดูก ซึ่งตัวอยางสวนมาก 
ไดมาจากผูปวยใน M12-175 trial ซ่ึงเปนงานวิจัย Phase1 คร้ังแรกของยา Venetoclax ในผูปวย relapsed or refractory 
CLL จำนวน 116 คน ที่ผานการรักษาดวยยาหลายชนิดมากอน ผูปวยเหลานี้จะไดรับการรักษาดวย Venetoclax 
monotherapy  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยา 
 การตรวจในหองปฏิบัติการ พบกวา CLL cells apoptosis อยางรวดเร็วหลังสัมผัสกับยา โดยมี LC50 เทากับ 820 nM 
ที่ 4 ชั่วโมง ซึ่งเขาไดกับขอมูลทางคลินิกที่พบวาการใหยาขนาด 20-50 mg (50 mg in vivo = 300 nM in vitro) 
เพียงคร้ังเดียวสามารถทำให caspase activity เพ่ิมข้ึนภายใน 6 ช่ัวโมง และพบการเกิด tumor lysis ท่ี 12 ช่ัวโมง แตถา 
incubate เซลลรวมกับ pan-caspase inhibitor จะเซลลถูกทำลายโดย Venetoclax ลดลง 
 จากขอมูลของงานวิจัยน้ีพบ Overall response rate 79% ในผูปวย high-risk (del17p หรือ fludarabine-refractory 
disease) โดยมีผูปวย 20% Complete remission ท้ังน้ี ไมข้ึนกับวาผูปวยจะมีความผิดปกติของ TP53 หรือไม  เน่ืองจาก 
BH3-only proteins ทำงาน downstream ตอ TP53 และพบวาผลตอบสนองของ CLL cells ตอยา Venetoclax ท่ีพบใน 
in vitro screening ไมสามารถพยากรณ depth of clinical response และผูปวยท่ีไมตอบสนองตอยาได ในขณะท่ีผูปวย
ที่มีระดับ mitochondrial priming (BIM BH3 peptide) กอนเริ่มยาสูง จะมีการลดลงของ CLL cells ที่ดีกวา ทั้งในเลือด
และไขกระดูก โดยการใหยาเร่ิมตนขนาด < 400 mg/วัน ใหผลตอบสนองท่ีนอยกวาการใหยาขนาดเทากับหรือมากกวา 
400 mg/วัน

The BCL2 selective inhibitor venetoclax induces rapid onset 
apoptosis of CLL cells in patients via a TP53-independent 
mechanism 

Genetic basis of PD-L1 overexpression in diffuse large 
B-cell lymphomas 

Blood. 2016;127(25):3215-3224

BLOOD, 16 JUNE 2016 x VOLUME 127, NUMBER 24

 จาก Gene expression analysis พบวาใน DLBCL (Aggressive forms B-cell lymphoma ท่ีพบบอยท่ีสุด) มี 2 
subtypes ซ่ึง Activated B cell-like (ABC) subtype DLBCL มีความรุนแรงของโรค และพยากรณโรคท่ีแยกวา Germinal 
center B-cell-like (GCB) 
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Genetic basis of PD-L1 overexpression in diffuse large 
B-cell lymphomas 

Blood. 2016;127(25):3215-3224

BLOOD, 16 JUNE 2016 x VOLUME 127, NUMBER 24

 จาก Gene expression analysis พบวาใน DLBCL (Aggressive forms B-cell lymphoma ท่ีพบบอยท่ีสุด) มี 2 
subtypes ซ่ึง Activated B cell-like (ABC) subtype DLBCL มีความรุนแรงของโรค และพยากรณโรคท่ีแยกวา Germinal 
center B-cell-like (GCB) 
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 Hallmark อยางหนึ่งของ DLBCL คือการที่ proto-oncogene ทำงานมากผิดปกติ เนื่องจากมีการ translocation 
ซึ่งสวนมากไปอยูบน Immunoglobulin heavy-chain locus (IGH) จาก whole-genome sequencing analysis พบวา 
PD-L1/PD-L2 เปนตำแหนงท่ีพบ recurrent translocation กับ IGH บอยใน DLBCL (ประมาณ 20% ของผูปวยท้ังหมด) 
ความผิดปกติที่มีผลกับ PD-L1/PD-L2 locus นี้เกือบทั้งหมดจะเปน ABC/non-GCB subtype (ไมใช GCB subtype) 
 PD-L1 และ PD-L2 เปน signaling molecules บนผิวของ antigen-presenting cells ที่จะจับกับ PD-1 receptor 
บน effector T cells หากจับกันจะสง negative regulatory signal ทำให T cells anergy พบวา PD-L1 มี overexpression 
บนผิวเซลล มะเร็งหลายๆชนิด เพื่อที่จะหลบเลี่ยง T-cell-mediated killing
 PD-L1 และ PD-L2 อยูบน chromosome 9p24.1 ซึ่งพบมากใน Primary mediastinal large B-cell lymphoma 
(PMBCL), Primary testicular lymphoma (PTL), และ Primary nervous system lymphoma (PNSL), รวมถึง 
ABC/non-GCB subtype DLBCL ปจจุบันมีงานวิจัยจำนวนมาก ใชยาที ่จับกับ PD-1/PD-L1/PD-L2 ในโรค 
melanoma, renal cancer, lung cancer, Hodgkin lymphoma (ORR 87% ใน refractory HD) และพบวาการยับยั้ง 
PD-1-PD-L1/PD-L2 ชวยฟนฟูการทำงานของ T-cell ได
 จากขอมูลเหลานี้แสดงใหเห็นวาการรักษาที่ยับยั้งและทำลาย PD-1-PD-L1/PD-L2 axis มีประโยชนกับผูปวย 
DLBCL ที่มี PD-L1 overexpression โดยเฉพาะอยางยิ่ง non-GCB subtype ซึ่งมีความรุนแรงมากกวา 
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แพทยหญิง พิมพใจ นิภารักษ Interesting articles II

 การศึกษานี้เปนการศึกษานำรอง (pilot study) แบบสหสถาบัน  (multicenter study) โดยมีวัตุประสงคเพื่อศึกษา

ถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ brentuximab รวมกับยาเคมีบำบัด adriamycin vinblastine และ dacarbazine

(BV-AVD) และตามดวยการฉายแสงบริเวณตำแหนงที่เปน Hodgkin lymphoma (involved site radiation therapy; 

ISRT) โดยการศึกษานี้ไดทำการศึกษาผูปวยทั้งหมด 30 คน ซึ่งเปนผูปวยใหมที่ไดรับการวินิจฉัยเปน classical 

hodgkin lymphoma (HL) ระยะที่ I หรือ II และมีลักษณะที่บงชี้วาจะมีการพยากรณของโรคที่ไมดี (unfavorable risk 

factor) เชน 1) มี mediastinal mass ขนาด ≥ 1/3 ของความกวางของชองอก หรือมี mediastinal mass ขนาด 

≥ 10 ซม. จากการทำเอ็กซเรยคอมพิวเตอร 2) ระดับ erythrocyte sedimentation rate (ESR) > 50 mm/h หรือ

ระดับ ESR ≥ 30 mm/h ในผูปวยที่มี B symptoms 3) มี extranodal involvement หรือ 4) มีตอมน้ำเหลืองโต

มากกวา 2 ตำแหนง ผู ปวยที ่เปนระยะที ่ IIb ที ่มีขนาดของกอนใหญ (bulky lesion)หรือเปนระยะที ่ IIbแตมี 

extranodalinvolvement ก็สามารถเขารวมการวิจัยนี้ไดเชนกันโดยผูปวยที่เขาในการศึกษานี้มีอายุระหวาง 18-60 ป 

รวมกับมีการทำงานของหัวใจปกติ (EF > 50%)มีสมรถภาพของปอดที่ปกติ (DLCO (Hb) ≥ 60%) มีระดับการทำงาน

ของไต ≥ 30 mm/h และ มีระดับ total billirubin< 2.0 mg/dl โดยตองไมมีประวัติเปน Gilbert disease นอกจากนี้

ยังตองมีระดับ ANC > 1,000 g/µL และระดับเกร็ดเลือด > 75,000/µL การศึกษานี้ไดจัดทำขึ้นระหวางเดือน

มกราคม 2556 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2558ผูปวยที่เขาการศึกษานี้จะไดรับการรักษาดวย BV-AVD จำนวน 2 ครั้ง 

และตรวจดูผลการรักษาดวย PET/CT และให B-AVD อีก 2 ครั ้ง และตรวจ PET/CT อีกครั ้งถาผล PET/CT 

เปนบวกผูปวยจะตองเขารับการตัดชิ้นเนื้อที่บริเวณนั้นและถาผลชิ้นเนื้อเปน HL แสดงวาไมตอบสนองตอการรักษา

ตองออกจากการศึกษาแตถาผลชิ้นเนื้อไมเปน HL ผูปวยจะไดรับการรักษาดวยการฉายแสงจำนวน 30 Gy แตถาผล 

PET/CT เปนลบผูปวยจะไดรักษาดวยการฉายแสงจำนวน 30 Gy

 จากผลการศึกษาพบวามีผูปวยจำนวน 25 คน ที่ได BV-AVD 4 ครั้ง ตามดวยการฉายแสงจำนวน 30 Gyและ

มีผูปวยจำนวน 4 คนที่ไดเพียง BV-AVD 4 ครั้ง โดยพบวาผูปวยรอยละ 90 (26/29) ตรวจพบผล PET/CT เปนลบ

หลังได BV-AVD 2 ครั ้ง และผู ปวยรอยละ 93 (27/29) ตรวจพบผล PET/CT เปนลบหลังได BV-AVD 4 ครั ้ง 

ผูปวยทั้งหมด 25 คน ที่ได BV-AVD และ ISRT ได complete response จากการติดตามที่ 18 เดือน โดยมี 1 y PES 

รอยละ 93.3 ในการศึกษานี้มีผูปวยจำนวน 4 คน ที่พบวามีผลขางเคียงจากการรักษาอยูในระดับ ¾

 โดยสรุป จากการศึกษานี้พบวา BV-AVDตามดวยISRT มีประสิทธิภาพในการรักษาผู ปวย HL ระยะตน 

(early stage) ท่ีมีพยากรณโรคไมดีและผูปวย HL ท่ีมีขนาดกอนใหญ (bulky lesion) โดยมีผลขางเคียงจากการรักษานอย

และไมพบผลขางเคียงท่ีรุนแรงโดยเฉพาะเร่ืองของปอดอักเสบท่ีไมไดเกิดจากการติดเช้ือ (noninfectious pneumonitis)

หนวยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. Brentuximabvedotin and AVD followed by involved-site radiotherapy in early stage, 
unfavorable risk Hodgkin lymphoma. Blood 2016:128;1458-64 
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1. Brentuximabvedotin and AVD followed by involved-site radiotherapy in early stage, 
unfavorable risk Hodgkin lymphoma. Blood 2016:128;1458-64 
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2. PD-L1 expression on neoplastic or stromal cells is respectively a poor or good prognostic factor 
for adult T-cell leukemia/lymphoma  Blood. 2016:128;1374-1381

3. Bendamustine in Combination With Gemcitabine and Vinorelbine Is an Effective Regimen As 
Induction Chemotherapy Before Autologous Stem-Cell Transplantation for Relapsed or Refractory 
Hodgkin Lymphoma: Final Results of a Multicenter Phase II Study. J Clin Oncol  2016:34;3293-99

 การศึกษานี้เปนการศึกษาถึงผลของการตรวจพบ PD-L1 โปรตีนในตอมน้ำเหลืองของผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัย

adult-t cell leukemia/lymphoma(ATLL) ในประเทศญี่ปุนโดยการวิจัยนี้ทำการศึกษาถึงการพยากรณของโรคATLL 

ในกรณีที่ตรวจพบ PD-L1 โปรตีน  เนื่องจาก programmed cell death ligand 1 (PD-L1) สามารถตรวจพบไดบริเวณ

ตำแหนงของตัวมะเร็งและนอกบริเวณมะเร็งในตอมน้ำเหลืองของผูปวยที่เปนมะเร็งตอมน้ำเหลือง (lymphoid 

malignancies)โดยพบวาวิถีของ PD1/PD-L1 (pathway) คือ ทำหนาที่ในการกดภาวะตอบสนองตอการตอตาน

มะเร็งของผูปวย (host antitumor response)

 ในการศึกษานี้ผูวิจัยไดทำการศึกษาชิ้นเนื้อของผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยเปน adult T cell leukemia/lymphoma 

ทั้งหมดจำนวน 135 คน พบวารอยละ 7.4 ของผูปวยเทานั้นที่มีผล PD-L1 โปรตีนเปนบวกและรอยละ 92.6

มีผล PD-L1 โปรตีนเปนลบ (ตรวจพบ PD-L1 โปรตีนเพียงเล็กนอยหรือตรวจไมพบเลย) โดยพบวาในกลุมที่ PD-L1 

โปรตีนเปนลบรอยละ 58.5 ของผูปวยจะตรวจพบ PD-L1 โปรตีนใน stromal cell แตไมพบโปรตีนชนิดนี้ในเซลล

มะเร็งและรอยละ 34.1ของผูปวยจะตรวจไมพบ PD-L1 โปรตีนทั้งใน stromal cell และ เซลลมะเร็งตอมน้ำเหลือง

 จากการศึกษานี้ยังพบวาผูปวยที่มีผล PD-L1 โปรตีนเปนบวกจะมีคามัธยฐานในการรอดชีวิตเพียง 7.5 เดือน 

ในขณะที่ผูปวยที่มีผล PD-L1 โปรตีนเปนลบจะมีคามัธยฐานในการรอดชีวิต 14.5 เดือน (p= .0085) และผูปวย

ที่มี PD-L1 โปรตีนเปนบวกใน stromal cell มีคามัธยฐานในการรอดชีวิต (18.6 เดือน)นานกวาผูปวยที่ตรวจไมพบ

โปรตีน PD-L1 ทั้งใน stromal cell และเซลลมะเร็งตอมน้ำเหลือง(10.2 เดือน) โดยมีคา p = 0.0029

 โดยสรุป จากการศึกษานี้พบวาการตรวจพบ PD-L1 โปรตีนเปนบวกในเซลลมะเร็งมีพยากรณโรคที่แยกวา

ผูปวยที่ตรวจไมพบ PD-L1 โปรตีนทั้งในstromal cell และเซลลมะเร็งตอมน้ำเหลือง  หรือ ตรวจพบ PD-L1 โปรตีน 

ใน stromal cell 
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ปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ (neutropenia) รอยละ 13.5 (8 คน)  และพบวาผูปวยจำนวน 42 คนจาก 59 คน ประสบ

ความสำเร็จในการเก็บ CD34 โดยเก็บไดมากกวา 3x106/kgโดยพบผูปวยจำนวน 13 คน (รอยละ 24) ตองเก็บ

สเต็มเซลลจำนวน 2 คร้ัง จึงจะได CD34>3x106/kg ในการศึกษาน้ีมีผูปวยจำนวน 43 คนจาก 49 คน ท่ีตอบสนองตอ 

BeGEVและไดรับการรักษาตอดวยการทำ autologous stem cell transplantation จากการติดตามผลการรักษาซึ่ง

มีคามัธยฐานที่ 29 เดือน  พบวาโดยรวมทั้งหมดมีPFSที่ 2 ป เทากับรอยละ 62.2และ มี OS ที่ 2 ป เทากับรอยละ

 77.6 สำหรับผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการปลูกถายฯ พบวามี PFSที่ 2 ป เทากับรอยละ 80.8 และมี OS ที่ 2 ป 

เทากับรอยละ 89.3

 โดยสรุป ยาเคมีสูตร BeGEVมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผูปวย refractory/relapsed HL กอนรับการรักษา

ตอดวยการทำ autologous stem cell transplantation โดยมีอัตราตอบสนองโดยรวม (overall response) คิดเปน

รอยละ 80

 การศึกษานี้เปนการศึกษาที่นำขอมูลมาจากการศึกษาที่มีชื่อวา DSHNHLและMiNT ซึ่งทั้ง 2 การศึกษาเปน

การศึกษาแบบไปขางหนา (prospective) โดยทำการศึกษาในผูปวยใหมที่ไดรับการวินิจฉัยเปน aggressive B cell 

lymphoma ที่ผูปวยตองไมมีการติดเชื้อ HIVและมีอายุระหวาง 18-80 ป ที่ไดรับการรักษาดวย rituximab และ CHOP 

หรือ rituximab และ CHOP like จำนวน 2,164 คนโดยพบวารอยละ 80 ของผูปวยในการวิจัย DSHNHL และ MiNT

เปน diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) ในการศึกษานี้ไดวิเคราะหขอมูลโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหา

ความเสี่ยงในการเกิด CNS relapse หรือ CNS progression โดยนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและจัดกลุมความเสี่ยง

(risk model) โดยมีผูปวยที่เขาการศึกษานี้ทั้งหมด 1,597 คน ซึ่งทุกคนไดรับการวินิจฉัยเปน DLBCL ตามฐานขอมูล

ของ British Columbia Cancer Agency Lymphoid Cancerโดยมีปจจัยเสี่ยงที่นำมาวิเคราะห (CNS-IPI) ดังตอไปนี้ 

1. อายุ > 60 ป  2. ระดับ LDH มากกวาปกติ  3.ECOG > 1 4. ระยะท่ี III หรือ IV   5. มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะอ่ืน 

(extranodal involvement) > 1 และ 6. มะเร็งลุกลามไปที่ไตหรือตอมหมวกไต (kidney/adrenal gland involvement) 

โดยแบงกลุมออกเปน 3 กลุม คือกลุมแรกจัดเปนปจจัยเสี่ยงต่ำ (low risk) จะเปนกลุมผูปวยที่ไมพบปจจัยเสี่ยงเลย 

หรือมีปจจัยเสี่ยงเพียง 1 ขอ กลุมที่สองจัดเปนปจจัยเสี่ยงปานกลาง (intermediate risk) จัดเปนกลุมผูปวยที่มี

ปจจัยเสี่ยง 2 หรือ 3 ขอ และ กลุมที่สามจัดเปนปจจัยเสี่ยงสูง (high risk) จัดเปนกลุมผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยง 4-6 ขอ

โดยพบวาผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยงต่ำ (low risk) มีอัตราการเกิด CNS disease คิดเปนรอยละ 0.8 เปรียบเทียบกับ

ผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยงปานกลาง (intermediate risk) คิดเปนรอยละ 3.9 และผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยงสูง (high risk) 

คิดเปนรอยละ 12

 โดยสรุป จากการศึกษานี้ผูปวย DLBCL เกือบรอยละ 90 มีปจจัยเสี่ยงในการเกิด CNS disease นอยกวา

รอยละ 5 และใช CNS-IPI เปนตัวบงชี้ถึงความเสี่ยงในการเกิด CNS relapse

4. CNS International Prognostic Index: A risk model for CNS relapse in patients with diffuse large 
B-Cell lymphoma treated with R-CHOP. J Clin Oncol 2016:34;3150-56
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พญ.นงลักษณ คณิตทรัพย และ 
พญ.สุภาวี แสงบุญ

Case discussion

 ผูปวยชายไทยอายุ 43 ป ไมมีโรคประจำตัว มาโรงพยาบาลดวยอาการไขเรื้อรังมาประมาณ 3-4 เดือน ไมมี
คลำไดกอน มีน้ำหนักลด 9 กิโลกรัมในชวง 2 เดือน ไมมีไอ ไมมีหายใจเหนื่อย ไมมีปวดทอง ไมมีปสสาวะแสบขัด 
ไมมีถายเหลว ไมมีปวดขอ ไมมีปวดกระดูก ไมมีผื ่นผิดปกติ ตรวจรางกายพบอุณหภูมิกาย 39 องศาเซลเซียส 
ไมพบซีดหรือเหลือง ไมมีตอมน้ำเหลืองคลำไดโต และไมมีตับมามโต ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ผลตรวจ
ความสมบูรณของเม็ดเลือด Hb 11.8 g/dl Hct 36.8% WBC 6,700 /µl Neutrophil 67.8% Lymphocyte 17.9% 
Monocyte 13.3% platelet count 109,000 /µl จากการตรวจสเมียรเลือด ไมพบลักษณะ leukoerythroblastic blood 
picture หรือ atypical cells ผลตรวจการทำงานของตับและการทำงานของไตอยูในเกณฑปกติ ผลการตรวจ เพาะเชื้อ
แบคทีเรีย เชื้อ mycobacterium และเชื้อราไมพบการติดเชื้อ ผลตรวจเชื้อไวรัส HCV, HBV, HIV ผลปกติ ผล ANA 
1:160 (Nucleolar and speckled pattern) ระดับ LDH 2159 U/L ferritin 3,337 ng/ml ผล CT scan ชองอกและ
ชองทองไมพบความผิดปกติ ผลตรวจไขกระดูก พบวาเปน diffuse large B cell lymphoma, CD20 และ MUM-1 
เปนบวก CD3 และ CD10 เปนลบ proliferation index 90% ผูปวยรายนี้วินิจฉัยเปน Diffuse large B cell lymphoma 
stage IV, IPI เทากับ 2 (stage, LDH) โดยตรวจพบที่ไขกระดูกเพียงตำแหนงเดียว เขาไดกับ Primary bone marrow 
large B cell lymphoma

 ในผูปวย Non-Hodgkin lymphoma มีผู ปวยที่เปนที่เปน Primary extranodal lymphoma ประมาณ 40%
ของผูปวย lymphoma(1) และพบวา Primary gastrointestinal diffuse large B cell lymphoma พบบอยที่สุดใน 
extranodal lymphoma(2) สวน Primary bone marrow lymphoma พบไดนอย จากการศึกษาของ Chang H.
และคณะ(3) พบวา Primary bone marrow diffuse large B cell lymphoma พบได 1.16% ของผูปวย lymphoma 
และ 2.65% ของผูปวย diffuse large B cell lymphoma โดยชนิดของ Primary bone marrow lymphoma จากการ
ศึกษา ของ Martinez A.และคณะ(4) รายงานผูปวย Primary bone marrow lymphoma จำนวน 21 ราย โดยพบวา
เปนชนิด Diffuse large B cell lymphoma มากที่สุดจำนวน 15 ราย Follicular lymphoma จำนวน 4 ราย และ 2 ราย
เปน Peripheral T cell lymphoma, not otherwise specified อายุเฉลี่ยของผูปวย Primary bone marrow lymphoma 
เทากับ 62.5 ป (44-80 ป)(3) ผูปวยสวนใหญมักมาดวยอาการไขไมทราบสาเหตุ มักตรวจรางกายไมพบตอมน้ำเหลืองโต

Figure A.&B. Bone marrow biopsy is extensively involved by scattered large mononuclear cells showing
          high nuclear cytoplasmic ratio, irregular nuclear shape and hyperchromatic nucleus (H&Ex40)
          C. positive for CD20  D. negative for CD3 E. proliferation index by Ki-67 around 90% 
          F. positive for MUM-1

A. B. C.

D. E. F.

สาขาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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แตมีรายงานวาผู ปวยมาดวยอาการไขสูงรวมกับอาการปวดขอได(5) ผลของความสมบูรณ ของเม็ดเลือดพบวา 
ผูปวยสวนใหญมีปริมาณเกล็ดเลือดนอยกวา 100,000 /µl มีรายงานผูปวย ตรวจพบมีระดับเกล็ดเลือดที่นอยกวา 
20,000/µl (6) ผู ปวยสวนใหญตรวจพบมีปริมาณความเขมขน เลือดนอยกวา 10 g/dl ผู ปวย 25% มีจำนวน
เม็ดเลือดขาวนอยกวา 3,000 /µl ซึ่งเปนผลมาจาก lymphoma cells แทรกอยูในไขกระดูก(7) นอกจากนี้มีรายงาน
ผูปวยมาดวย cold agglutinin disease อีกดวย(8) ตรวจพบมีระดับ LDH ที่สูงคาเฉลี่ย 463.5 IU/L (คาปกติ 125-
215 IU/L) สวนใหญผูปวยมีคา IPI จัดอยูในกลุม high risk(3) 
 การวินิจฉัย Primary bone marrow lymphoma นั้นประกอบดวยตรวจพบ lymphoma cells ใน bone marrow 
เพียงตำแหนงเดียว โดยที่ตรวจไมพบวามี lymphoma cells บริเวณ ตอมน้ำเหลือง ตับ มามที่นอกเหนือจาก bone 
marrow จากการตรวจรางกายหรือการตรวจ ทางภาพรังสี รวมถึงไมมีการกระจายของ lymphoma cells ไปที่กระ
ดูกบริเวณอื่น การตรวจชิ้นเนื้อ ไขกระดูกไมพบมีการทำลายของ bone trabeculae และควรแยกโรคกับมะเร็งเม็ด
เลือดขาว ที่มีตนกำเนิดจากไขกระดูก(8) การรักษา Primary bone marrow diffuse large B cell lymphoma แนะนำ
ใหใช Rituximab รวมกับ CHOP หรือ CHOP-like regimen(3) และมีรายงานการรักษาดวย conventional chemotherapy 
แลวตามดวย high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation (ASCT) ทำใหโรคสงบนาน
มากขึ้น(9) Primary bone marrow lymphoma มีการพยากรณโรคที่ไมดีมีรายงาน overall survival ประมาณ 1.8 ป(4)                     
การวินิจฉัย Primary bone marrow lymphoma ทำไดยากเนื่องจากตรวจรางกาย มักไมพบความผิดปกติ อาศัย
การตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือดอาจตรวจพบความผิดปกติ ซึ่งจะชวยในการวินิจฉัย รวมถึงการตรวจไขกระดูก
ในผูปวยที่มีไขเรื้อรัง(10) พบวาชวยวินิจฉัย โรคนี้ได                                                                                   
 ผูปวยรายนี้ไดรับการรักษา CHOP regimen ทุก 21 วัน หลังไดรับการรักษาพบวาไมมีไข มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 
ไดตรวจไขกระดูกซ้ำหลัง CHOP regimen รอบที่ 4 ไมพบ lymphoma cells ในไขกระดูก ขณะนี้ผูปวยไดรับ CHOP 
จำนวน 5 รอบและยังอยูในแผนการรักษาตอไป
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แตมีรายงานวาผู ปวยมาดวยอาการไขสูงรวมกับอาการปวดขอได(5) ผลของความสมบูรณ ของเม็ดเลือดพบวา 
ผูปวยสวนใหญมีปริมาณเกล็ดเลือดนอยกวา 100,000 /µl มีรายงานผูปวย ตรวจพบมีระดับเกล็ดเลือดที่นอยกวา 
20,000/µl (6) ผู ปวยสวนใหญตรวจพบมีปริมาณความเขมขน เลือดนอยกวา 10 g/dl ผู ปวย 25% มีจำนวน
เม็ดเลือดขาวนอยกวา 3,000 /µl ซึ่งเปนผลมาจาก lymphoma cells แทรกอยูในไขกระดูก(7) นอกจากนี้มีรายงาน
ผูปวยมาดวย cold agglutinin disease อีกดวย(8) ตรวจพบมีระดับ LDH ที่สูงคาเฉลี่ย 463.5 IU/L (คาปกติ 125-
215 IU/L) สวนใหญผูปวยมีคา IPI จัดอยูในกลุม high risk(3) 
 การวินิจฉัย Primary bone marrow lymphoma นั้นประกอบดวยตรวจพบ lymphoma cells ใน bone marrow 
เพียงตำแหนงเดียว โดยที่ตรวจไมพบวามี lymphoma cells บริเวณ ตอมน้ำเหลือง ตับ มามที่นอกเหนือจาก bone 
marrow จากการตรวจรางกายหรือการตรวจ ทางภาพรังสี รวมถึงไมมีการกระจายของ lymphoma cells ไปที่กระ
ดูกบริเวณอื่น การตรวจชิ้นเนื้อ ไขกระดูกไมพบมีการทำลายของ bone trabeculae และควรแยกโรคกับมะเร็งเม็ด
เลือดขาว ที่มีตนกำเนิดจากไขกระดูก(8) การรักษา Primary bone marrow diffuse large B cell lymphoma แนะนำ
ใหใช Rituximab รวมกับ CHOP หรือ CHOP-like regimen(3) และมีรายงานการรักษาดวย conventional chemotherapy 
แลวตามดวย high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation (ASCT) ทำใหโรคสงบนาน
มากขึ้น(9) Primary bone marrow lymphoma มีการพยากรณโรคที่ไมดีมีรายงาน overall survival ประมาณ 1.8 ป(4)                     
การวินิจฉัย Primary bone marrow lymphoma ทำไดยากเนื่องจากตรวจรางกาย มักไมพบความผิดปกติ อาศัย
การตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือดอาจตรวจพบความผิดปกติ ซึ่งจะชวยในการวินิจฉัย รวมถึงการตรวจไขกระดูก
ในผูปวยที่มีไขเรื้อรัง(10) พบวาชวยวินิจฉัย โรคนี้ได                                                                                   
 ผูปวยรายนี้ไดรับการรักษา CHOP regimen ทุก 21 วัน หลังไดรับการรักษาพบวาไมมีไข มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 
ไดตรวจไขกระดูกซ้ำหลัง CHOP regimen รอบที่ 4 ไมพบ lymphoma cells ในไขกระดูก ขณะนี้ผูปวยไดรับ CHOP 
จำนวน 5 รอบและยังอยูในแผนการรักษาตอไป
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ตอบ

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ในการรักษาผูปวยสูงอายุที่เปน diffuse large B cell lymphoma(DLBCL) นั้นจะมีแนวคิดในการตัดสินการรักษา
ผูปวยกลุมนี้อยางไร?

 โรคมะเร็งตอมน้ำเหลืองในผูปวยสูงอายุในประเทศไทยมีอุบัติการณเพิ่มขึ้น1 จากการศึกษาพบวาเปนชนิด
DLBCL ถึงรอยละ 60-70 ของผูปวยทั้งหมด2 และ แมวาโรคมะเร็งตอมน้ำเหลืองชนิด DLBCL นั้นสามารถรักษา
ใหหายขาดได แตผลการรักษาในผูปวยสูงอายุนั ้นแยกวาในผูปวยหนุมสาว3 ทั้งนี ้เพราะผูปวยสูงอายุบางราย
ไมสามารถรับยาสูตรมาตรฐานได จึงไดรับสูตรยาที่ออนกวาแตมีประสิทธิภาพลดลง4 นอกจากนี้ ภาวะ comorbidities 
ซึ่งก็คือ ภาวะความเจ็บปวยที่เรื้อรังสงผลตอชวงชีวิต (life span) ของผูปวย มีการศึกษาพบวาผูปวยโรคมะเร็งตอม
น้ำเหลืองทีมีอายุเกิน 60 ป จะมีโรคประจำตัวรอยละ 80 เทียบกับรอยละ 48 ในผูปวยที่หนุมกวา5  ซึ่งผูปวย
กลุมนี้มักจะมีอัตราการรอดชีวิตที่ต่ำ และมีอัตราเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูง มีการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำบอย
และการเกิดพิษจากยาไดบอย5 นอกจากนี้ผูปวยสูงอายุเหลานี้ยังที่ไดรับยาหลายๆขนานซึ่งอาจเกิดปญหา drug 
interaction ได รวมทั้งการทานยาตามคำสั่งของแพทย มีการศึกษาพบวาภาวะ comorbidities ถือเปนตัวทำนาย
ผลการรักษาโรคใน มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งเตานม มะเร็งลำไสใหญ โดยพบวา ผูปวยเหลานี้จะมีผลการรักษา
ที่ดอยกวา และเชื่อวานาจะมีแนวโนมตอผูปวย lymphoma เชนกัน6,7,8 สำหรับผูปวย DLBCL ที่มีอายุมากกวา 
70 ปที่ไมมีภาวะ comorbidities จะสามารถมีชีวิตไดนานเทาๆกับผูปวยหนุม9 ดังนั้นเมื่อการรักษาโรค lymphoma 
มีการพัฒนาอยางมาก แพทยไมควรที่จะใชอายุเปนปจจัยหนึ่งในการตัดสินใหการรักษาแบบประคับประคอง หรือ
ลดขนาดยาลง10 ในการพิจารณาวาจะใหการรักษาหรือไมนั้น แพทยและญาติควรนำเรื่องอายุขัย (life expectancy) 
ของอายุผูปวยขณะนั้นมาพิจารณาดวย เชน อายุ 75 ปสามารถมี life expectancy 10.2 ป และ ผูปวยที่มีอายุ 85 ป 
สามารถมี life expectancy 5.6 ป เปนตน11 ในปจจุบันมีผูใหความสำคัญกับการรักษาผูปวยสูงอายุที่เปนโรคมะเร็ง
ตอมน้ำเหลืองมากขึ้น เนื่องจากเปนโรคที่สามารถรักษาใหหายขาดไดดวยยาเคมีบำบัด แพทยที่ทำการรักษาผูปวย
ที่สูงอายุนั้น อันดับแรกตองตั้งเปาวา จะตองการหวังผลเพื่อหายขาด หรือเพื่อการรักษาแบบประคับประคอง 
ความสมดุลระหวางอาการพิษจากยาและประสิทธิภาพในการรักษาเปนประเด็นสำคัญท่ีตองพิจารณา ในกรณีท่ีตัดสินใจ
วาจะรักษาใหหายขาด จำเปนตองใหยา anthracycline รวมดวย แตมีขอแมวาผูปวยตองทนตอยาได 
 ในการรักษาผูปวยโรคมะเร็ง แพทยผูรักษามักจะประเมิน performance status (PS) เชน Karnofsky score 
และ Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) scales เพื่อนำมาใชในการตัดสินการรักษาดวยยาเคมีบำบัด 
แตอยางไรก็ตามคาของ PS ก็ไมสามารถใหเหตุผลหรืออธิบายเก่ียวกับ comorbidities ของผูปวยได ตลอดจนประเมิน
ดานความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม (functional status) ของผู ปวย อยางครอบคลุม สวน international 
prognostic index (IPI) เปนปจจัยที่ใชบอกการพยากรณโรคในผูปวยโรคมะเร็งตอมน้ำเหลืองที่เชื่อถือได แตสามารถ
จะทำนายความสำเร็จในการรักษาน้ันลดลงในยุคท่ีมีการใชยา rituximab นอกจากน้ี IPI score ยังไมไดเปนเคร่ืองตัดสิน
วาผูปวยสามารถรับยาเคมีบำบัดไดหรือไม หรือจำเปนตองปรับขนาดยาหรือไม ดังนั้นการประเมินแค chronological 
age, PS และ comorbidities ไมเพียงพอที่จะเปนเครื่องกำหนดการใหยาเคมีบำบัดในผูปวยสูงอายุ12,13,14 



2124

The Thai Lymphoma Study GroupThe Thai Lymphoma Study Group
The Thai Society of HematologyThe Thai Society of Hematology

©ºÑº·Õè 2 ¡Ã¡®Ò¤Á 2559

 เพื่อใหการประเมินไดครอบคลุม จึงไดมีผูแนะนำใหใช comprehensive geriatric assessment (CGA) ซึ่งเปน
การประเมินแบบหลากหลายสาขาวิชา โดยประเมินหลายๆปญหาที่พบในผูปวยสูงอายุ เปนการประเมิน ปจจัยดาน
สังคมและเศรษฐกิจ ประเมิน สภาวะโภชนาการทักษะทางปญญา โรคประจำตัวของผูปวยสูงอายุ สมรรถภาพของผูปวย 
ภาวะกระบวนการรับรู และภาวะดานจิตวิทยา ตลอดจนการทบทวนยาที่ผูปวยรับประทาน15,16 มีการศึกษาพบวา
ผูปวย DLBCL ที่อายุมากกวา 80 ปทีสูญเสีย activities of daily living (ADL) นั้นสามารถทำนายไดวาผลของ overall 
survival (OS) และ progression-free survival (PFS) จะดอยกวา17 ADL นั้นเปนทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเปนสำหรับ
ผูปวยเพื่อการมีชีวิตที่อิสระ (independence) ภายในบาน เชน อาบน้ำ แตงตัว การขับถาย การรับประทานอาหารเอง 
ขับถาย18 สวน Instrumental ADLs (IADLs) นั้นเปนเครื่องมือประเมินชนิดหนึ่งที่ใหความสำคัญกับทักษะที่จำเปน
ในการดำรงชีวิตที่อิสระในชุมชน เชน การใชโทรศัพท การเดินทางดวยรถสาธารณะ การจายตลาด การทำงานบาน 
การบริหารดานการเงิน การรับประทานยา19 พบวาประมาณรอยละ 20 ของผูปวยสูงอายุท่ีเปนมะเร็งท่ีมี ECOG PS 
มากกวาหรือเทากับ 2 แตผูปวยสูงอายุมีมากกวารอยละ 50 ที่ตองการความชวยเหลือดาน IADLs15 ซึ่งตรงประเด็น
เนื่องจากภาวะที่มี IDAL score สูง จะสัมพันธกับอัตราการรอดชีวิตที่ต่ำ20 ผูปวยมะเร็งหลายรายมีความลำบาก
ในการกิจกรรม ADLs และ IADLs แมวา ECOG-PS จะอยูท่ี 0, 1, หรือ 2 ซ่ึงการเลือกการรักษาก็ยังใชผลการประเมิน
จาก PS มากกวาการประเมินที่ครอบคลุมถึงการทำหนาที่ของผูปวย15, 21 อาจเปนผลใหการประเมินความสามารถ
ในการรับยาเคมีบำบัดของผูปวยสูงอายุที่ต่ำกวาความเปนจริง ผูปวยเหลานี้จึงไดรับยาและขนาดของยาที่ต่ำกวาที่ควร
จะไดรับ ทำใหผูปวยเหลานี้พลาดโอกาสที่จะไดรับการรักษาใหหายขาด ในกรณีที่พบวาผูปวยมีภาวะ frailty นั้น 
ภาวะน้ีนอกจากเหตุจากสูงอายุแลว ยังอาจจะเกิดตัวโรค lymphoma เอง ท่ีจะพบอาการตางๆ เชน อาการไข น้ำหนักลด 
อาการปวด อาการออนเพลีย ทำใหความสามารถของผูปวยลดลงทำใหเกิดความเสี่ยงมากขึ้น ถาผูปวยกลุมนี้รับ
การประเมิน CGA ก็อาจจะถูกจัดใหอยูในกลุม frailty ก็ได ซึ่งในความเปนจริงแลวภาวะนี้เกิดจากตัวโรคเอง และ
สามารถคืนกลับได ผูปวยบางรายที่ระดับ PS ลดลงนั้นอาจเนื่องจากโรค lymphoma เอง ในกรณีเชนนี้ การให
การรักษาแบบ prephase treatment โดยใหยา prednisolone รับประทานนาน 7 วันและ vincristine 1 มก. ฉีด 
สามารถทำใหผูปวยปฏิบัติกิจกรรม (functional status) ไดดีขึ้น The German Lymphoma Study Group แนะนำ
ใหเริ่มการรักษาผูปวยไดเมื่อคา ECOG PS 2 หรือสูงกวาหลังได prephase treatment22,23 สำหรับ หลุมพรางของ 
CGA ที่ควรไดรับการพิจารณา คือ ขอมูลสวนใหญไดจากการศึกษาในผูปวย solid tumors การประเมิน CGA ใหได
ครบถวนนั้นคอนขางซับซอน มีคาใชจายสูง ทำซ้ำไดไดผลไมดีนัก ตองอาศัยสหสาขาวิชาชีพ แตละรายการของ CGA 
ยังไมไดทำใหเปนมาตรฐาน และถูกเลือกโดยอาศัยดุลยพินิจของแพทย หรือตามแตความเปนไปได จนถึงทุกวันนี้
ยังไมมีการศึกษาในผูปวย DLBCL ที่สามารถระบุชัดวาสวนประกอบไหนของ CGA สามารถจะทำนายความสามารถ
ทนตอยา หรือมีผลตออัตราการรอดชีวิต24

 ดังนั้น ในการตัดสินการรักษานั้นจำเปนตองประเมินสภาพผูปวยอยางเต็มที่ ถามีโรคประจำตัวและการประเมิน
ทาง CGA บงชี้วาผูปวยไมสามารถทนตอยาในสูตรที่หวังใหหายขาดได การลดขนาดยาลง หรือใหสูตรยาที่ปราศจาก 
anthracycline ปจจุบันมีหลายๆรายงานที่นำเอา CGA มาใชเพื่อแยกผูปวยวาอยูในกลุม fit unfit หรือ frail และ
ปรับการรักษาตามสภาพของผูปวย เปนผลใหผลการรักษาโดยรวมของผูปวย DLBCL ดีขึ้น25, 26, 27, 28, 29
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